
التقرير السنوي
- لعام 2021 -





الصفحةاحملتوى

٤كلمة رئيس �لس ا�دارة
٥من نحن

٨أعضاء �لس إدارة اجلمعية
٩الهيكل التنظيمي

١٠اللجان الدائمة
١١العضوية

١٢ال�امج واملشاريع
٢٦املؤمترات واملشاركات

٢٨الت�عات واملنح
٣٠التوعية
٤٠التطوع

٤١التقرير املا�

الفهرس



كلمة رئيس �لس ا�دارة

نوف بنت مد بن عبدا�

احلمد � والصالة والسالم على رسول ا�،،،
يسرنا أن نقدم لكم  التقرير اخلتامي للجمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه عام ٢٠٢١م.

باملوافقة  السعودي  الوزراء  �لس  قرار  صدور  وعند  ١٤٣٠هـ  عام   º تأسيسها  منذ  اجلمعية،  حرصت 
خطة  وفق  العمل  على  االنتباه)،  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  ذوي  لدعم  الوطني  (املشروع  على 
اسÆاتيجية مدروسة بعناية لتحقيق أهدافها، وصممت برا�ها ومشاريعها مبعايÃ Äددة تتماشى مع 
رؤية اململكة ٢٠٣٠ من إرساء منظومة اجتماعية وصحية ممّكنة ضمن هدف �تمع حيوي بنيانه متني، 
ال�امج  وتقدمي  املشاريع  لدعم  اخملتصة  اجلهات  مع  الشراكات  وبناء  اجلهود  تظافر  بأهمية  ومؤمنني 
املتخصصة باملعايÄ املطلوبة لصالح شباب وأبناء املستقبل ممن لديهم االضطراب، مرحبني بكل من 
بالعمل  االرتقاء  التي من شأنها  ال�امج واملشاريع وتقدمي املقÆحات  يرغب º املساهمة ودعم هذه 
حياة  أجل  من  النبيلة  رسالتنا  تأدية   º االستمرار  خالله  من  نضمن  وقوي  فاعل  عمل   Óإ لنصل  اخلÄي 

مزدهرة لذوي االضطراب.

٤



جمعية أهلية غ� ربحية مسجلة بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية برقم (474) � تاريخ  19/ 2/ 1430هـ ، ونحن أول 

جمعية أنشئت � منطقة الشرق ا�وسط لدعم ذوي 
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

من نحن

٥



٦

رؤيـتـنـــا

رسالتنا

حياٌة مزدهرٌة لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

قيمنـــا
العطاء                        الثـــقـة                          املهنية

تقدمي برامج متكاملة وشاملة لتمكني ذوي االضطراب بالشراكة مع 
ا�سر واملتخصصني واملؤسسات من خالل بيئة إيجابية داعمة  



أهدافنـا
والعمل  االنتباه   وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  لذوي  والشامل  املتخصص  الدعم  تقدمي 

على ضمان حقوقهم

التوعية والتعريف باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

اخلاصة  الصحيني  واملمارسني  والÅبويني   ÆهاÇل املستمر  والتعليم  التدريب  برامج  تقدمي 
باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

غاياتـنــا
جيل متمكن

تشريعات داعمة وممكنة

�تمع واع

٧



ا�ميـرة/   نوف بنت �مد بن عبدا� آل سعود

ا�ميـرة/   أريج بنت سلطان بن �مد آل سعود

ا�ستـاذ/ فـواز بـن فهد القصيـبي

ا�ميـرة/   مضاوي بنت سعد بن خالد آل سعود

البيـتـي حسني  بنت  هيام  الدكتورة/ 

الدكتورة/  نسرين بنت عبد العزيز احلقيل

بامقدم عبدا�  بـن  يـوسف  ا�ستـاذ/ 

رئيس �لس ا�دارة

نائب رئيس �لس ا�دارة

املشرف املا�

عضو �لس ا�دارة

عضو �لس ا�دارة

عضو �لس ا�دارة

عضو �لس ا�دارة

أعضاء �لس ا�دارة
مت عقد (  4 ) اجتماعات جمللس ا�دارة � عام 2021

٨



الهيكل التنظيمي املهني

اجلمعية العمومية

�لس ا�دارة

املدير التنفيذي

اللجان الدائمة

مكتب إدارة املشاريع
وتقنية املعلومات

املراجع الداخلي

قسم االتصاالت ا�دارية

إدارة العالقات
العامة وا�عالم

إدارة الشؤون
املالية وا�دارية

إدارة 
التوعية والتدريب

إدارة 
الدعم والعالج

إدارة ا�بحاث
والدرااسات

مكاتب
متثيل اجلمعية

قسم العالقات العامة

قسم ا�عالم

قسم الشؤون املالية

قسم املوارد البشرية

قسم التشغيل

إدارة التطوع

٩



اللجنة الطبية والنفسية

اللجان الدائمة

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري با�مور الطبية والنفسية ذات العالقة من برامج ومشاريع اجلمعية وأنشطتها.

جلنة الدعم والعالج

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري ل®امج دعم التشخيص والعالج.

اللجنة االستثمارية

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري باتخاذ القرارات االستثمارية واملالية.

جلنة ا�بحاث والدراسات

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري �جراء ا�بحاث والدراسات µ �ال االضطراب على مستوى اململكة بالشراكة مع 
الباحثني املستقلني واملراكز البحثية.

١٠



١١

اجتماع اجلمعية العمومية العادية بتايخ  2021/4/28

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

سنة على تاريخ التحاقه باجلمعية.

عضو عامل
عضوية   Çإ االنتساب  يطلب  الذي  العضو  هو 
ا�دارة  �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 الÍشيح لعضوية �لس ا�دارة.

عضو منتسب

اشÅاك (500) ريال سنوًيا

العضوية وأنواعها

عدد ا�عضاء العاملني

عدد ا�عضاء العاملني املسددين

عدد ا�عضاء املنتسبني

عدد ا�عضاء املنتسبني املسددين

70

36

10

6

اشÅاك (1000) ريال سنوًيا



ال×امج واملشاريع
انطالقÒ من رؤية ورسالة جمعية إشراق مت تصميم ال®امج وفق خطة اسÍاتيجية تراعي حاجة ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 

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

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

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

استمرار فعاليتها بالتعاون مع جهات حكومية وغÖ حكومية ومتطوعني �Íفني ومهتمني للسعي على  مساندتهم ونشر الوعي.

١٢



تشخيص وعالج االضطراب مكلف، يÍاوح بني 2,000 و  3,000 ريال وا�دوية تتـجاوز 
500 ريال شهريÒ، وهي مصروفات مستمرة تشكل عبء على ا�سرة، لذا تبنت 
كامل  بدفع  املنخفض  االقتصادي  الوضع  ذات  ا�سر  من  احلاالت  دعم  اجلمعية 
املتخصصة  املراكز  مع  بالتعاقد  ا�سر  لبقية  اخلصومات  وتقدمي  التكاليف، 

للتشخيص والتقييم والعالج.

برنامج الدعم والعالج

١٣



١٤

آلية تسجيـــل احلاالت وتقدمي الدعم والعالج

إرسال التقرير الطبي إÙ اجلمعيةبتشخيص من طبـيـب Ûتــص يـوضح أن احلالة
لديها  فرط احلركة أو تشتت االنتباه أو كليهما

التحويل للمراكز املتخصصة لتلقي خدمات العالج
ا�سر من ذوي الوضع االقتصادي احملدود تقوم اجلمعية بدعم تكاليف العالج لهم بشكل

كامل وا�سر  املقتدرة يتم حتويلها  بخصم من اجلمعية

إجراءات التسجيل � برامج اجلمعية

.1

.3

.4

.2

اعتماد جلنة الدعم والعالج و ا�دارة التنفيذية ملستحقي الزكاة

@ احلاالت الغ� مشخصة يتم توجيهها من اجلمعية جلهة Úتصة للتشخيص



١٥

مركز التواصل الشامل - الرياض

عيادة حواس - الرياض

مركز وعد لالستشارات النفسية - جدة

مركز الطبابة - جدة

صيدلية ليمون - الرياض

جمعية اكتفاء ا�هلية - منطقة مكة املكرمة

Öجمعية الكوثر – منطقة عس

مركز منو الطفل µ مستشفى امللك عبدا� بن 
عبدالعزيز اجلامعي - الرياض

مركز إدراك لالستشارات الطبية -الرياض

عيادات التشخيص احلديث الطبية - الرياض

�مع وعي الطبي - الرياض

مركز اتزان لتقدمي االستشارات النفسية - جدة

مركز علي جابر - الدمام

Öمركز هابي اليف للطب النفسي - عس

قدمت إشراق � 2021 الدعم والعالج للحاالت بالتعاقد مع اجلهات التالية:

مركز هابي اليف
للطب النفسي



خطاب فتوى الزكاة
التوجيه وا�رشاد

أعداد املستفيدين

التحويل للتشخيص

مقابالت دراسة حالة

زيارات ميدانية للبحث االجتماعي

الدعم الكامل للعالج µ املراكز (زكاة)

تقدمي خصم 20٪-30٪ للعالج µ املراكز املتخصصة

162

179

التحويل ملراكز النمو والسلوك

19

421

3661

91

68

481

التحويل �دارة الÍبية والتعليم
مت صرف 479,819ريال من أموال الزكاة
لدعم ال®نامج العالجي للحاالت املستحقة

١٦



هو برنامج يقدم املساعدة والدعم املتخصص للشباب و الفتيات من ذوي فرط احلركة وتشتت 
 µ وأخصائيني  أطباء  إشراف  حتت  متخصصة  جماعية  و  فردية  دعم  جلسات  خالل  من  االنتباه 

�ال الطب النفسي. 

برنامج آزر

الفئة املستهدفة: الشباب والفتيات املشخصني باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه بعمر من  عمر ١٤ إÇ ٣٠ سنة

الرياض 

منطقة مكة املكرمة

جازان

املدينة املنورة

املنطقة الشرقية
القصيم

عس�

 ( للفئات املستفيدة  ( تقدمي خدمات متخصصة  يتوافق مع الهدف االسÍاتيجي ا�ول  برنامج 

بعد جائحة كورونا تقدم ال®امج حضوريÒ وعن بعد

جلسات الدعم اجلماعية

اللقاءات                    40

املستفيدون          342

اجللسات الفردية

اجللسات                  243

سابك  بجائزة  آزر  برنامج  فاز 
النفسية  الصحة  لتعزيز  الوطنية 
املركز ا�ول مبجال  وحصل على 
لتعزيز  اجملتمعية  املبادرات 

الصحة النفسية واالستجابة.
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أسس  صقل   µ يساهم  والتنظيمية  الشخصية  املهارات  لتطوير  والشابات  للشباب  تدريبي  برنامج  هو 
الكفاءة  لزيادة  الوقت  وإدارة  التخطيط  وطرق  االحÍافية  املهارات  ورفع  العالقات  وبناء  النجاح  ومقومات 
خالل  من  املهنية  واخل®ات  العالقات  لتطوير  وخ®اء  معتمدون  مدربون  يقدمه  ا�نسانية.  املهنيةوالعالقات 

تدريب تفاعلي لتمكني املشاركني من حتويل ما يتعلمونه إÇ خ®ة حقيقية تدوم مع الوقت.

برنامج رزين

الفئة املستهدفة: الشباب والفتيات املشخصني باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه بعمر من  عمر ١٤ إÇ ٣٠ سنة

  32 متدرب ومتدربة 

 ( للفئات املستفيدة  ( تقدمي خدمات متخصصة  يتوافق مع الهدف االسÍاتيجي ا�ول  برنامج 

١٨



مهارات  تطوير   Çإ تهدف  املتخصصة  املراكز  مع  بالتنسيق  متنوعة  أنشطة  برنامج  هو 
الطفل بأساليب تربوية وتعليمية متنوعة لتنمية روح ا�بداع و التدريب املوجه، وبناء الثقة 

لدى الطفل واستغالل طاقته µ جو من ا�ثارة واملتعة.

الفئة املستهدفة: ا�طفال ا�ناث من عمر 5 إÇ 12 سنة والذكور من عمر 5 إÇ 10 سنوات

تعلم وألعب

مكتبة كان ياما كان µ الرياض                      مركز أندلسية لصحة الطفل µ جدة

ساهمت شركة اكسنتشر بتقدمي ورشة مركز وجهة للتدريب µ الرياض                   مؤسسة ملسة الطفولة µ الدمام
عمل مباديء ال®�ة لــ  10 أطفال

72 طفل استفاد من
 ال®نامج µ عام 2021

 ( للفئات املستفيدة  ( تقدمي خدمات متخصصة  يتوافق مع الهدف االسÍاتيجي ا�ول  برنامج 

التالية ُقِدم ال×نامج بالتعاون مع املراكز 

١٩



٢٠

µ عام 2021 ُقِدم ال®نامج من خالل لقاءات بث مباشر على تويÍ مع استشاريني 
للتوعية مبواضيع �ددة وا�جابة على اسئلة واستفسارات املتابعني.

مستشارك
 ( للفئات املستفيدة  ( تقدمي خدمات متخصصة  يتوافق مع الهدف االسÍاتيجي ا�ول  برنامج 

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

برنامج مستشارك عبارة عن خدمات استشارية طبية ونفسية وتربوية �انية تقدم من خالل 
جلسات استشارة افÍاضية ووجهÒ لوجه، ولقاءات مباشرة بالتفاعل مع املتابعني µ حسابات 

مواقع التواصل االجتماعي بالتعاون مع نخبة من ا�طباء االستشاريني وا�خصائيني النفسيني.

لقاءات مستشارك

أدوية اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه                       ال®وفيسور هديل فخري دغش

كيفية التعامل مع حتديات ا�دوية النفسية                        ال®وفيسور هديل فخري دغش

رقية أو دواء نفسي؟ أيهما أختار؟                                        ال®وفيسور هديل فخري دغش

ðرحلة التشخيص                                     الدكتور ياسر القحطا µ اختصر طريقك

االضطرابات النمائية وتأثÖها على ا�سرة                          الدكتور عبدالهادي عتيق الهباد



برنامج تقارب يقدم لآلباء وا�مهات الدعم بالتوعوية الشاملة ملهارات التعامل مع ا�بناء واساليب  
Ûتصني  بإشراف  ا�مور  أولياء  بني  اخل®ات  تبادل  مع  ا�طفال،  سلوك  تعديل  واسÍاتيجيات 

باجملال،  لزيادة التواصل ا�يجابي بني أفراد ا�سرة لتكون بيئة داعمة لذوي االضطراب.

الفئة املستهدفة : أها� ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

جلسات فردية لبعض
ا�ها� لدعمهم

 ومناقشة التحديات الفردية

 لقاءات جماعية
(Support group)

من جلسة إÇ ثالث جلسات

�موعات الدعم 

اللقاءات اجلماعية           39

املستفيدون                    462

تـقــارب
 ( للفئات املستفيدة  ( تقدمي خدمات متخصصة  يتوافق مع الهدف االسÍاتيجي ا�ول  برنامج 

بعد جائحة كورونا تقدم ال®امج حضوريÒ وعن بعد

اجللسات الفردية

املستفيدون                    7

احملاضرات

3  �اضرات حضرها   192 مستفيد

٢١



هو برنامج عبارة عن ورش عمل مصممة خصيصÒ للÍبويني تقدم املفاهيم ا�ساسية عن االضطراب، 
مع أساليب وطرق التدريب املناسبة للطالب من ذوي ADHD. وتكمن أهمية هذا ال®نامج µ مساعدة 

املعلم للوصول إÇ أفضل املمارسات التعليمية التي ستنعكس على الطالب بشكل مباشر.

٢٢

الفئة املستهدفة: معلمي ومعلمات الصفوف ا�ولية ورياض ا�طفال ومعلمي الÍبية اخلاصة

 إنتاج ونشر سلسلة من
22 فيديو توعوي للمعلمني

تدريب الÅبويني
 ( للفئات املستفيدة  ( تقدمي خدمات متخصصة  يتوافق مع الهدف االسÍاتيجي ا�ول  برنامج 

بعد جائحة كورونا تقدم ال®امج حضوريÒ وعن بعد

�18اضـر ة ، املستفيدون:  4127  معلمـ/ـة

الكشف والتدخل املبكر

دورة التعليم عن بعد لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

الطالب من املنصة إÇ الفصل الدراسي لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

مهارات حتسني الذاكرة والÍكيز عند ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه

الدورات املقدمة





التشخيص  دقة  حيث  من  االضطراب  لذوي  املقدمة  الصحية  الرعاية  مستوى   µ تفاوت  لوجود 
وحصولهم على أنواع العالج الصحيحة لزم وجود دليل موحد للتشخيص والعالج باللغة العربية معتمد 

من وزارة الصحة على مستوى اململكة. ومت إصدار الدليل ونشره �انµ Ò عام 2020م.

الدليل املوحد لتشخيص
وعالج اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

٢٤

االسÅاتيجية الÅبوية الشاملة
التعليمية والنفسية   التعليم بهدف تقدمي اخلدمات  µ إطار الشراكة مع وزارة 
للطالب والطالبات من ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه على املستوى 

املطلوب ولتطوير اخلدمات ونشر الوعي مت العمل على التا�:

- دليل الÍبويني الشامل
- تهيئة املدارس النموذجية

- الدورات التدريبيةللمعلمني واملعلمات
اجتماع اللجنة العلمية

لدليل الÍبويني الشامل

أقامت  إشراق  µ 2021/8/21 م ورشة عمل الدليل ا�رشادي السريري لعالج وتشخيص اضطراب فرط احلركة وتشتت 

االنتباه  قدمها الدكتور ياسر اقحطاð والدكتورة سهÖ بلخي ، وبلغ عدد احلضور 143 متدرب من أطباء وأخصائيني نفسيني.
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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 لõحصاء، ومت تكوين جلنة علمية للعمل على املشروع بدأت 

أعمالها µ 4 مايو 2019م. 

منجزات املشروع � عام 2021م:

.2021/2/14  µ اجتماع جلنة حتكيم املقاييس -

- إقامة �موعة تركيز لعينة من اخملتصني واملعلمني واöباء ملراجعة 
    وحتكيم النسخ ا�خÖة من ترجمة وتقنني مقاييس املسح الوطني 

2021/9/18 µ لالضطراب حضرها 12 مشارك    

- اجتماع اللجنة العلمية املصغرة ملشروع املسح الوطني الضطراب 
2021/10/11 µ فرط احلركة وتشتت االنتباه    

املسح الوطني
 يهدف املشروع إÇ قياس نسبة شيوع االضطرابالضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

 بني ا�طفال واملراهقيـن والشبـاب µ السعوديـة
والتعرف على خبـرات وآراء املستفيـدين والتـربوييـن
 واملـختصيـن الصحيـيـن من اخلـدمـات املـقـدمـة
لالضطـراب ، و حتليـل ا�نـظمـة و اللـوائـح الـخـاصـة
بـاخلـدمـات املـقدمـة لـذوي اضطـراب فـرط احلركة 

وتشتت االنتباه µ اململكة العربية السعودية.
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مؤتر الطب النفسي الدوÆ اخلامس ، 2021/3/10-6
رعت إشراق مؤتر الطب النفسي الدو� اخلامس الذي نظمته جامعة امللك سعود ، وشاركت بورشتي عمل 
- ا�وÇ قدمها الدكتور ياسر عامر ،  بعنوان : تقييم جودة ا�دلة ا�رشادية السريرية لذوي االضطرابات النفسية

- الثانية قدمها الدكتور فهد بشÖي ، بعنوان : ا�دلة ا�رشادية السريرية لعالج فرط احلركة وتشتت االنتباه باململكة

ملتقى إدراك السنوي ،  2021/4/5
.ðامللتقى مبحاضرة عنوانها (برنامج آزر منوذج لتجربة الدعم النفسي االتصا�) و قدمها ال®وفيسور �مد القحطا µ املشاركة

مؤمتر نحو بيئة �تمعية أفضل لذوي صعوبات التعلم ، 9/ 10/ 2021
شاركت اجلمعية باملؤمتر بورقة عمل ( فرط احلركة وتشتت االنتباه وتأثÖه على التعلم) قدمها الدكتور سامي السقا.

 بيان استنتاجات قائمة على ا�دلة العلمية فيما يتعلق باالضطراب
االنتباه(208)  وتشتت  احلركة  فرط  الضطراب  الدو�  االحتاد  عن  با�جماع  الصادر  الدو�  للبيان  إشراق)  من  العربية(املÍجمة  نشرالنسخة 

استنتاجات قائمة على ا�دلة العلمية فيما يتعلق باالضطراب مبوقع االحتاد الدو�  ، 2021/5/25

اشÅاكات لشابات برنامج آزر � نادي JayFitness بجدة، 2021/11/23 ، وقعت إشراق اتفاقية مع النادي ملنح 20 شابة من برنامج آزر بجدة 
عروض اشÍاكات.

دعم املتاجر حلملة أكتوبر ٢٠٢١ 
وقعت إشرا ق 21 اتفاقية تعاون والدعم املادي للحملة µ شهر أكتوبر 

املؤمترات واملشاركات



�موعة تركيز



تأتي أهمية تنمية فريق العمل لتتوافق مع الهدف االسÍاتيجي السابع ( تعزيز جدارات منسوبي اجلمعية )
مت التحاق 18 موظفني µ 45 برنامج تدريبي.
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بناء قدرات كادر العمل

املت×عون باخلدمات

الت×عات واملنـح
املت×عون بالت×عات العينية

ا�مÖة نوف بنت �مد آل سعود

ا�مÖة مضاوي بنت سعد آل سعود

ا�ستاذة نوال الشريف

شركة تعبئة املياه الصحية - نوفا

الشركة الوطنية للمنتجات الطبية

الوطنية للصناعة

مكتبة الكربي

Kids skills

شركة  سوانح ملستلزمات الدعاية وا�عالن

The Box Boutique

مؤسسة املوعد للفنون

شركة طارق املانع احملدودة

جمعية تكاتف

إيجار مباð مت®ع بها

منصة العمل التطوعي

دعم اجلهات

إشراق دعمت  وشركة  مؤسسة   21  
ريال  319,464 µ عام  2021 بإجما� 

دعم ا�فراد

الت®عات                        386,665  ريال

الزكاة                               841,250   ريال
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الداعمة اجلهات 

شركة مواصالت كرمي                        اتفاقية تعاون لت®ع العمالء

تطبيق نعناع                                           اتفاقية تعاون لت®ع العمالء

مركز منارة اليوقا الرياضي              الت®ع بإيراد منتج معني

Glaze Donuts                                          دعم حملة أكتوبر مببلغ 5000 ريال

مقهى ريبوت                                          الت®ع بريال من منتج معني µ شهر أكتوبر

مطعم مستكة                                      الت®ع بريا من منتج معني µ شهر أكتوبر

Lil Bambino                                           دعم حملة أكتوبر مببلغ 5000 ريال

�Chiwara co                                       الت®ع بريال من منتج معني µ شهر أكتوبرee

funzilla                                                  الت®ع بريال من كل فاتورة µ شهر أكتوبر

�worthy co                                        الت®ع بريال من كل فاتورة µ شهر أكتوبرee

�موعة سلمان                              الت®ع بنسبة 5٪  من مبيعات شهر أكتوبر

 متجر ليلي الكشوري                       تخصيص نسبة من املبيعات

مقهى ريفايفل                                 الت®ع بريال من منتج معني µ شهر أكتوبر

�Analysis Co                   الت®ع بريال من منتج معني µ شهر أكتوبرee Roasters

مقهى كرافÅ                                    الت®ع بريال من منتج معني µ شهر أكتوبر

كيدز سكلز                                           الت®ع بتقدمي منتجات �انية

خطوة جمل                                        الت®ع بتقدمي منتجات �انية

�COYARD Co                   الت®ع بتقدمي منتجات �انيةee Roasters

مطعم شونيز                                    الت®ع بتقدمي منتجات �انية

L I G H T H O U S E
CHOOSE TO SHINE



التوعية

احلمالت التوعوية 

مشاركات متفرقة ضمن حملة الشهر العاملي للتوعية بـ ADHD  (أكتوبر 2020)

åالتواجد امليدا
2021 بريل 09 ا - جناح توعوي µ حملة الت®ع بالدم مع فريق روح العطاء                                                                                               07 ابريل - 

  2021 17 أغسطس - حملة  توعوية ميدانية µ غرناطة مول                                                                                                                               11اغسطس - 
2021 - املشاركة بتفعيل اليوم العاملي للصحة النفسية µ الهالل ا�حمر                                                                     10 أكتوبر 

 2021 - إقامة لقاء مناقشة كتاب The ADHD Advantage                                                                              01 نوفم® 
2021 25 ديسم®  - جناح توعوي µ فعالية بسطة الرياض  كل يوم سبت                                                                                                  01 ديسم® - 
2021 16 ديسم®  - جناح توعوي µ وزارة التعليم اليوم العاملي لúشخاص ذوي ا�عاقة                                                                      15 ديسم® - 
2021 31 ديسم®   - - حملة ميدانية µ حياة مول حركتهم حياة                                                                                                                        30 ديسم® 

             2021 10 مايو  - حملة (يدû بيد لعالج أبنائنا) µ رمضان مبواقع التواصل االجتماعي والشاشات ا�عالنية لشركة فادن          12 ابريل - 

2021 10 مايو  -  مشاركة حملة (قد الثقة) مع مؤسسة امللك خالد                                                                                                             14 ابريل - 

10 أكتوبر 2021 - حملة توعية املعلمني واملعلمات مبواقع التواصل االجتماعي                                                                                        05 اكتوبر - 

2021م اكتوبر   10 النفسية                                                          العاملي للصحة  اليوم  لبيه حملة  - مشاركة تطبيق 
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للتوعية  أكتوبر  شهر   µ حملة  سنوًيا  ُتفعل  إشراق 
االنتباه، على مستوى  باضطراب فرط احلركة وتشتت 
القطاعات  كافة  من  اجلهات  وتدعو  اململكة، 
للمشاركة، بهدف بناء �تمع واع ومتفاعل، ومتاشًيا 
وصحية  اجتماعية  منظومة  �رساء   ٢٠٣٠ رؤية  مع 

ممكنة ضمن هدف �تمع حيوي بنيانه متني.

حملة شهر التوعية
باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
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2,792,945 مشاهدات فيديو احلملة

 113K  زائر للحساب

13.3M (impressions) التفاعل

911,017  مشاهدات فيديو احلملة

(Engagement) 19,339 مشارك 

k 33.5  التفاعل مع احملتوى

مواقع التواصل االجتماعي

فيديو احلملة من 
ADHD إنتاج شباب

حقيبة إعالمية للحملة (فيديو و 13 تصميم توعوية).
التعاون مع اجلهات للنشر والتوعية.

التغطيات ا�عالمية للحمالت امليدانية.
اعتماد وسم #املعرفة_بداية_احلل.









Snapchat992,787

827,118

20,234,550

مشاهدات الفيديو

YouTubeLinkedIn
 553 (impressions) التفاعل

Tik Tok



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

- أمانة منطقة الرياض
- أمانة العاصمة املقدسة

- شركة فادن للدعاية وا�عالن 
Wave media -

اللوحات ا�عالنية

اللوحات على مستوى اململكة

٣٤

الرياض 

منطقة مكة املكرمة

جازان

املدينة املنورة

حائل املنطقة الشرقية
القصيم

تبوك

عس�

اجلوف
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مشاركات متنوعة مع اجلهات
مستشفى الدكتور سليمان احلبيب : حملة ملدة  ١٠ أيام µ الشاشات ا�عالنيه الداخلية ومواقع 

التواصل االجتماعي

الشركة السعودية لالكهرباء:حملة توعوية للموظفني من خالل النظام الداخلي

اجلمعية السعودية للفنون التشكيلية: قدمت ورشة رسم حر لúطفال

املراكز الصحية املشاركة

مركز منو الطفل مبستشفى امللك عبدا� بن عبدالعزيز اجلامعي µ جامعة ا�مÖة نورة بنت عبدالعزيز

مستشفى الوالدة وا�طفال بالدمام

مستشفى شرق جدة

مستشفى الوالدة وا�طفال مبدينة امللك سلمان الطبية باملدينة املنورة

مركز احللول الذكية لõرشارد ا�سري µ جدة

مركز ذات الوعي للتأهيل وا�رشاد النفسي 

مركز ا�خصائية فريدة شعيب µ جدة



٣٦

فوكس سينما: عرض الفيديو µ كافة الشاشات و�سم توعوي µ مداخل سينما لرياض بارك وواجهة الرياض
أماباير سينما : عرض الفيديو µ كافة الشاشات السينمائية
هنقرستيشن : حملة توعوية مع عدد من املطاعم 

تطبيق نعناع: حملة توعوية µ مقر الشركة وµ حساب تويÍ وتوصيل الكتيبات التوعوية مع الطلبات للعمالء
أسواق عبدا� العثيم: ااملشاركة باحلملة مبواقع التواصل االجتماعي

الراشد مول جيزان : حملة ميدانية استمرت ملدة ٧ أيام
الرياض بارك : جناح توعوي ميداð ضمن حملة الشهر العاملي للتوعية

هيئة الهالل ا�حمر السعودي :حملة ميدانية µ مبنى الهيئة .  
شركة منشآت : جناح توعوي µ مبنى الشركة.

مشاركات متنوعة مع اجلهات

تعاون شركة املراكز العربية باستضافة احلملة µ كافة مراكزها µ املنطقة الغربية، ومت تنفيذ احلملة µ 15  يوم موزعة على
مراكز مدينة جدة (العرب مول، السالم مول، عزيز مول، الياسمني مول، هيفاء مول)، وبالتعاون مع جمعية عواد ا�مل لõشراف على املتطوعني.
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بدعوة من جمعية إشراق
شاركت 62 جهة

µ عدة مناطق باململكة.

مشاركة املقاهي واملطاعم و املتاجر

الرياض 

جدة

أبها- خميس مشيط - تهامة

املدينة املنورة

حائل اخل×  - الدمام – الظهران – اجلبيل-ا�حساء

تبوك

 175
مقهى ومطعم ومتجر

شارك باحلملة

جازان



ضمن املبادرات التطوعية أتى التعاون مع أمانة منطقة الرياض لغرس الشتالت واملساهمة 
بتشجÖ ٦ حدائق µ الرياض خالل ٦ أشهر ، وذلك مبشاركة شباب وشابات إشراق.

مبادرة غرس الشتالت

٣٨

الوطني نظمت اجلمعية حملة µ حديقة  باليوم  احتفاًئ 
متطوع   ٢٨ فيها  وشارك   .  ٢٠٢١ السبت  يوم   ، الفالح  حي 
٢٠٠٠ شتلة من ا�زهار مشكلة شعار  بزراعة ما يقارب ال 

اليوم الوطني - هي لنا دار.



٣٩

لقاء � قناة ا�خبارية للتحدث عن حصد إشراق جلائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة 
النفسية يوم 2١ أكتوبر 2021

وتشتت  احلركة  فرط  باضطراب  للتوعية  العاملي  الشهر  مبناسبة  إشراق  عن  تقرير 
االنتباه � قناة الرسالة. 

نشر عدة أخبار صحفية عن إشراق وحملتها التوعوية. 

لقاءات إذاعية وتلفزيونية



تنشر الفرص التطوعية µ املنصة الوطنية للعمل التطوعي٤٠

مبناسبة اليوم العاملي للتطوع µ  5 ديسم® 2021 أقامت 
شرف  على  واملتطوعات  للمتطوعني  تكرمي  حفل  اجلمعية 

صاحبة السمو امللكي ا�مÖة موضي بنت خالد آل سعود

617 املتطوعون � عام 2021              

28 0 الفرص التطوعية                                 

التـطوع
لقاءات عامة للتوعية مبجال التطوع                       احلضور

اعÍاف الدول بالعمل التطوعي                                                   52 

نشر الوعي لدعم التطوع                                                               37

استضافة ورشة عمل تأهيل املتطوع الصحي                 33



٤١

القوائم املالية
2021

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

للت®ع بـ 12 ريال أرسل رسالة فارغة
وللت®ع الشهري بـ 12 ريال أرسل الرقم 1

50865086
SMS



٤٢

شركاء النجاح لعام 2021

مركز هابي اليف
للطب النفسي



٤٣

شركاء النجاح لعام 2021

BAKER LINE C O F F E E O L O G Y

L I G H T H O U S E
CHOOSE TO SHINE

 



لتواصلكم معنا:

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

https://adhd.org.sa


