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 قال تعاىل:
 

ِمنُوَن ﴾  لَُُكم َوَرُسوُُلُ َوالمُمؤم ُ َْعَ لُوا فََسََيَى اَّلله َ  ﴿ َوُقِل اْعم
                 
  011التوبة                
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الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه هي جمعيةة 

أهلية غير ربحية، ومسجلة رسمياً بوزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 هـ.9441/ 2/ 91( في 474تحت رقم )

وهي أول جمعيةة أنشة ةت فةي مةنةطةقةة الشةرد ا وسةط لةدعةم  و  

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه من خالل عدة برامج ومشاريع 

تهدف إلى المساهمة في نهضة المجتمع بةرفةع مسةتةوى حةيةاة  و  

 االضطراب ومنع اآلثار السلبية له.

 من نحن؟
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 رؤيتنا

  وطن يزدهر به  و  اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

 

 

 رسالتنا

 التميز في تقديم الدعم المتخصص والشامل ل و  اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

 

 

 اهدافنا

 

تفعيل المشروع الوطني للتعامل مع ا طةفةال مةن  و  اضةطةراب فةرط الةحةركةة  .9

 وتشتت االنتباه

 بناء قدرات الجمعية على مستوى المنظمة والمجتمع وحوكمتها .2

 توسيع نطاد خدمات الجمعية .4

عقد الشراكات لتقديم الخدما ت التخصصية الشاملة لتشـخيةص حةاالت اضةطةراب  .4

 فرط الحركة وتشتت االنتباه

تطوير وتقنين أدوات التشـخيص والتقويم المال مة  للكشف عةن  و  اضةطةراب  .5

 فرط الحركة وتشتت االنتباه

التوعية والتعريف باالضطراب وطرد التعامل معةه ححةدات تةرةيةيةر إيةجةابةي فةي  .6

 المجتمع تجاه االضطراب 
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 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا،،

الستعتوديتة الضتطتراب فترط  أن نضع بين أياديكم التقرير الختتتامتي لتلتجتمتعتيتة  يسعدنا

م. كتمتا تتعتلتمتون أن 2107م والتربتع األول لتعتام 2106الحركة وتشتت االنتباه لعام 

قترار متجتلتس  الجمعية تعنتى بتذوا االضتطتراب متن أطتفتال وشتبتاب، وأنت  بصتدور

)المشروع التوطتنتي لتدعتم ذوا اضتطتراب فترط التحتركتة  الوزراء، بالمرسوم الملكي

هـت والتذا نتل عتلتى تتقتديتم التختدمتات فتي التمتؤستستات  0431وتشتت االنتباه( عام 

والخيرية والخاصة وتحسين مستوى التعامل مع الذيتن يتعتانتون متن  والهيئات الحكومية

استتتمترار  فرط الحركة وتشتت االنتباه وتنستيتا التختدمتات التمتقتدمتة لتهتم والتتت كتد متن

بعناية للثالث ستنتوات   مدروسة ت الجمعية على وضع خطة استراتيجيةحرص فعاليتها،

وتم تصميم برامجتهتا ومشتاريتعتهتا لتتتحتقتيتا أهتداف  2102  -  2108  -  2107القادمة 

متن  2131خطتها االستراتيجية بناء على معايير محددة تتمتاشتى متع رؤيتة التمتمتلتكتة 

إرساء منظومة اجتماعية وصحية ممّكنة ضمن هدف مجتمع حيوا بنيان  متين وتحقتيتقتا  

كما في الهدف االستراتيتجتي التثتانتي التذا نتل عتلتى  2121لبرنامج التحول الوطني 

 )بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث و توسيع عمل القطاع غير الربحي(.

ونحن نفتح أيادينا لكل من يرغب في المساهمة بدعم هذه البرامج والمشاريع متن ختالل 

لصتالتح شتبتاب وأبتنتاء التمتستتتقتبتل متمتن يتعتانتون متن  بناء الشراكات وعقد االتفاقيتات

االضطراب، كما نرحب بمقترحاتكم وتوصياتكم التي من ش نها االرتقاء بالعمل الخيترا 

رسالتنا التنتبتيتلتة متن  لنصل إلى عمل فاعل وقوا نضمن من خالل  االستمرار في ت دية

 .أجل وطن يزدهر ب  الشباب من ذوا االضطراب.

 نوف بنت محمد بن عبدهللا
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 سمو األميرة / نوف بنت محمد بن عبدهللا  0

 رئيس مجلس اإلدارة

 سمو األميرة / أريج بنت سلطان بن محمد 2

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 األستاذ / فواز بن فهد القصيبي  3

 أمين الصندوق وعضو مجلس اإلدارة

 الدكتورة / آمال بنت علي اليماني 4

 عضو مجلس اإلدارة

 سمو األميرة / مضاوا بنت سعد بن خالد 5

 عضو مجلس اإلدارة

 الدكتورة / مي بنت ناصر المعمر 6

 عضو مجلس اإلدارة

 الدكتور / نجيب بن عبدالرحمن الزامل 7

 عضو مجلس اإلدارة

 أعضاء مجلس احدارة
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 ما ا تعرف عن اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه؟

 
 

 هو مصطلح يعبر عن اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

 ADHDأنواع اضطراب 

 النوع الثالث النوع الثاني النوع األول

 النوع المشترك فرط الحركة واالندفاعية تشتت االنتباه

العرض المهيمن على  سلوك 

 الحالة هو تشتت االنتباه 

وهذا النوع أكثر انتشارا  عند 

 الفتيات

األعراض المهيمنة على سلوك 

الحالة هما فرط الحركة 

 واالندفاعية 

وهذا النوع أكثر انتشارا  عند 

 الذكور

يعتبر هذا النوع هو الغالب 

 واألكثر انتشارا  

هو اضطراب عصبي بيولجي يظهر لدى األطفال نتيجة نقل كمية الناقالت 

 العصبية في الدماغ  )الدوبامين، النورادرينالين، سيروتونين(

 ويؤدا إلى األعراض التالية:

 

 * تشتت االنتباه   * االندفاعية    * فرط الحركة



 

2  

 التشخيص ...

 ا لةعةال   
 

ا لةعةال     ا لةفةعةا ل   يةكةو ن   
بةاةشةتةمةا لةه   عةلةى   عةد ة   

 جةو ا نةب   . . . 
 

  ط بةي 

    تةر بةو 

  س لةو كةي 

 31-51من ذوا االضطراب يضطرون إلى البقاء في نفس السنة الدراسية % 

 35من ذوا االضطراب ال يستطيعون إكمال الثانوية العامة % 

 25 من المراهقين من ذوا االضطراب  يتم طردهم من المدرسة % 

 35من المراهقين من ذوا االضطراب يتم توقيفهم من المدرسة % 

 81من ذوا االضطراب مت خرون أكاديميا  على األقل في مادة % 

 نسبة حوادث السيارات في المراهقين ذوا االضطراب تزيد أربع مرات عن أقرانهم 

 21-61 من المراهقين ذوا االضطراب متورطون في سلوك قانوني % 

 المؤهلين لتشخيل ذوا اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه هم:

 طبيب أطفال 

 طبي أسرة ومجتمع 

 طبيب مخ وأعصاب أطفال 

 طبيب نفسي أطفال ومراهقين 

 طبيب نفسي بالغين 

 طبيب نمو  وسلوك أطفال 

 حقا ق  ...



 

01  

 اللجان

 الجمعية السعودية الضطراب 

 فرط الحركة وتشتت االنتباه
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 لجان الجمعية

 

 

 اللجنة الطبية والنفسية: -9

تقديم الدعم االستشارا لمجلس اإلدارة فيما يتعلا باألمور الطبية والنفسية ذات التعتالقتة متن  الهدف:

 برامج ومشاريع الجمعية وأنشطتها

 اللجنة ا كاديمية: -2

تقديم الدعم االستشارا لمجلس اإلدارة فيما يتعلتا بتاألمتور األكتاديتمتيتة والتتتدريتب ورفتع الهدف: 

 مستوى المعرفة واقتراح البرامج التدريبية لمستفيدا الجمعية ومراجعتها وتقييمها

 لجنة تنمية الموارد المالية واالستثمار: -4

 تقديم الدعم االستشارا لمجلس اإلدارة فيما يتعلا باتخاذ القرارات االستثمارية والمالية الهدف:

 اللجنة االجتماعية والتنموية: -4

تقديم الدعم االستشارا للبرامج والمشاريع التنموية ودراسة الحاالت المحتاجة واتخاذ ما تراه  الهدف:

 مناسبا  لها

 لجنة التخطيط االستراتيجي: -5

: تولي عملية التخطيط االستراتيجي التي تتبلور منها الخطة االستراتيجية، واإلشراف على الهدف

 عملية تنفيذها من خالل الخطط التشغيلية والموازنات السنوية، والتقييم السنوا آلداء الجمعية.

 اللجنة التنفي ية: -6

الجمعية  أعمال لتيسير اختصاص  من محددة صالحيات لها اإلدارة مجلس من التنفيذية اللجنة  :الهدف

  اإلدارة. مجلس رئيس إشراف تحت العاجلة األعمال إلنجاز
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 الجمعية السعودية الضطراب 

 فرط الحركة وتشتت االنتباه

 العضوية
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 أنواع العضوية 

 

 أوالً/ عضو فخر :

هو العضو الذا تمنح  الجمعية العمومية العضوية الفخرية أو مجلس اإلدارة وليس ل  حا التصتويتت 

 وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.

 ثانياً/ عضو عامل:

هو العضو الذا شارك في ت سيس الجمعية أو التحا بها بعد قيامها بناء  عتلتى قتبتول متجتلتس اإلدارة 

لطلب العضوية المقدم من ، وهذه العضوية قاصرة على )الرجال/ النساء( ويكون لتهتذا التعتضتو حتا 

حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قتراراتتهتا وتترشتيتح نتفتست  لتعتضتويتة متجتلتس 

( لاير ستعتودا 0111اإلدارة، بعد مضي سنة على تاريخ التحاق  بالجمعية، ويدفع اشتراك متقتداره )

 سنويا .

 ثالثاً/ عضو منتسب:

هو العضو الذا يطلب االنتساب إلى عضوية الجمعية ويتم قبول  بموافقة مجتلتس اإلدارة بتعتد تتحتقتا 

الشروط المطلوبة والمنصول عليها قانونا عدا شرط السن، وال يتكتون لتهتذا التعتضتو حتا حضتور 

( لاير 511اجتماعات الجمعية العمومية وال الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، ويدفع اشتراكا مقداره )

 سعودا.

 062 عدد األعضاء العاملين

 47 عدد األعضاء العاملين المسددين حتى تاريخ 

 003 عدد األعضاء المنتسبين

 00 عدد األعضاء المنتسبين المسددين حتى تاريخ 
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 الجمعية السعودية الضطراب 

 فرط الحركة وتشتت االنتباه

 البرامج والمشاريع
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اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه  موجود في جميع الشعوب بغض النظتر 

تشير الدراسات إلى أن التتشخيل وتقتديم العتال  وعن النوع والجنس والعرق. 

يؤثر بشكل إيجابي عليهم، ومعظم الذين تم تشخيصهم وإعطاؤهم المساعدة التتي 

 يحتاجونها يصبحون قادرين على إدارة هذا االضطراب بنجاح.

 

وقد استجابت الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه للقترار 

هـت للمتشروع الوطنتي 0431( فتي عتام 14من مجلتس التوزراء بترقم ) الصادر

لدعم اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه والتذا ينتل علتى تقتديم الختدمات 

في المؤسسات والهيئات الحكومية والخيرية والخاصة وتحسين متستوى التعامتل 

مع ذوا اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتبتاه وتنتسيا الختدمات المقدمتة لهتم 

والت كتتد متتن استتتمرار فعاليتهتتا بالتعتتاون متتع جهتتات حكوميتتة وغتتير حكوميتتة 

ومتطوعين محترفين ومهتمين للسعي على نشر الوعي وإيجتاد ختدمات واهتمتام 

 حقيقي بهم.

 

تتصميم عتدة بترامج، جترى قياستها متن تتم وانطالقا من رؤية ورسالة الجمعيتة 

المتتصادر المتخصتتصة،  بحيتتث تراعتتي حاجتتة ذوا االضتتطراب متتن األطفتتال 

 منهجية احترافية. والمراهقين والشباب، ويتم تنفيذها وفا 
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صمم برنامج رزين الستثمار طاقات وإبداعات الشباب )ممن لديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه( من 

 خالل تدريبهم على تطوير المهارات التنظيمية وبناء العالقات االجتماعية.

 

 أهداف البرنامج :

توافا البرنامج مع الغاية الخامسة الستراتيجية الجمعية )جيل واعي من ذوا اضتطتراب فترط التحتركتة  .0
 وتشتت االنتباه يفتخرون بنجاحهم(.

 رفع جودة حياة الشباب المشاركين. .2

 التحسن في األداء الوظيفي من حيث: .3

 التقليل من السلوكيات الخطرة 

 )تقوية العالقات األسرية )مع الوالدين واإلخوة وغيرهم 

  الحياة العملية، المدرسية، السلوكية، بإكسابهم المعلومات المضيئة لهم وآلية العمل المحفزة والمكرسة
 للطم نينة واالستقرار

 )تطوير المهارات الحياتية المختلفة )االنضباط والتنظيم إلخ 

 تقوية المهارات االجتماعية وترسيخ القيم والمسؤولية والمبادرة واإلبداع 

 زيادة الثقة بالنفس باالتجاه نحو الهدف 

 

 الدورة ا ولى:

في يوم السبتت التمتوافتا ”  رزين” ابتدأت الدورة األولى لبرنامج  تطوير المهارات الشخصية والتنظيمية للشباب 

ستاعتة  24م. والبترنتامتج عتبتارة عتن 2107مارس  25م  وانتهت في يوم السبت الموافا  2107فبراير  00

متدرب من الشباب الذين قسموا إلى مجموعتين بتحتستب التفتئتة التعتمتريتة   32تدريبية قدمت في سبعة أيام لعدد 

 08متدرب ب عمار متن  02سنة ، و المجموعة الثانية  07إلى  04متدرب ب عمار من  21)المجموعة األولى 

 سنة( . 26إلى 

 

 الدورة الثانية:

 متدربة وما زالت الجمعية تستقبل التسجيل للفتيات والشباب. 21بلغ عدد الفتيات المسجالت بالبرنامج  -

 لاير 241.697

 دعما  للمجموعة األولى

 الشباب والشابات

 سنة 26إلى  08من عمر 

 لاير 211.111

 دعما  للمجموعة الثانية

 الشباب والشابات

 سنة 07إلى  04من عمر 
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خالل فترة التسجيل ببرنامج رزين تم تقديم التقييم لبعض الحاالت مجانا ، وبلغ عتددهتم 

شاب وفتاة من المسجلين، وذلك بالتعاون مع التدكتتتور تتركتي بتن حتمتود التبتطتي 20

استشارا طب نفسي لألطفال والمراهقين، حيث تم استقبالهم في مقر الجمعية ليومتيتن 

 م.2107فبراير7م   و2107يناير24

برنامج الوالدية الفعالة عبارة عن لقاءات مع أهالي األبناء الملتحقين ببرامج الجمعية حيث يتم ربط 

“ رزين”محاور اللقاءات بما يتم تلقي  من قبل األبناء في البرنامج.  وتم تنفيذ الوالدية الفعالة مع برنامج 

حيث تم عقد ثالث جلسات مع األهالي )في االسبوع الثالث واالسبوع السادس و االسبوع السابع(. وفي 

كل لقاء تم عرض آليات وفنيّات تساعد األهالي على تعزيز ما تعلم  أبنائهم من مهارات خالل األيام 

 السابقة. 

 

 أهداف البرنامج:

توافا البرنامج مع الغايتة السادستة الستتراتيجية الجمعيتة )أهتالي واعيتن وقتادرين علتى التعامتل  .0
 الناجح مع أبنائهم(

 تثقيف وتنمية الوعي للوالدين بجميع األمور المتعلقة باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه  .2

 إكساب الوالدين مهارات التعامل مع أبنائهم لرفع مستوى استفادة األبناء من البرنامج .3

 الوالدية الفعالة

 دعما  لثالث جلسات

 الوالدية الفعالة

 لاير 21.111
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هي مجموعة دعم تمكن شباب ذوا االضطراب أن يجتمعوا معا  لمشاركة طرق المعايشة للشعور بتاالنتتتمتاء 

يمكن لها أن تتكتون مصتدرا  ثتمتيتنتا  لتتتوجتيت  في المجتمع تحت إشراف أخصائي نفسي كمدرب للمجموعة، و

طاقات وإبداعات الشباب من خالل بناء الوعي وتبادل الحلول وإرشاد المشاركين في الجلتستة عتلتى األدوات 

واألساليب التي تساعدهم على كيفية تخطي معاناتهم والتعامل مع مشاكلهم فتي جتو تتيلتفتي متتتفتهتم لتطتبتيتعتة 

 وتحديات هذا االضطراب.
  

 :أهداف البرنامج 

توافا البرنامج مع الغاية الخامسة الستراتيجية الجمعية )جيل واعي من ذوا اضطراب فترط التحتركتة  .1
 وتشتت االنتباه يفتخرون بنجاحهم(

لتبادل خبراتهم ومشاكلهم مع  اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه من الكبار إتاحة الفرصة لمن لدي  .2

 غيرهم

 تقديم اإلرشاد والمشورة للشباب من األخصائي النفسي مدرب المجموعة .3

 العمل على توفير الدعم النفسي لتخطي مشكالت العمل والدراسة والبيت .4

 وغيرهم تقوية العالقات األسرية مع الوالدين واإلخوة .5

  يتم االشراف على البرنامج من

قبل مدربين متخصصين بإدارة 

 مجموعات الدعم.

  تمت تهيئة مقر الجمعية إلقامة

 لقاءات مجموعات الدعم.

 

 المستفيدين من البرنامج:

 سنة. 31إلى  08الشباب والفتيات ممن لديهم االضطراب ب عمار من 

 قد التحا بالبرنامج خالل الفترة الماضية مجموعتين:

   :شاب 20المجموعة األولى 

  :فتاة 02المجموعة الثانية 

 

وما زال التسجيل مستمرا ومطلوب في عدة مناطا بالمملكة )جدة ، المنطقة الشرقية، حائل( وسيتم تنفيذه فور 

 متدرب في كل مجموعة. 05اكتمال العدد في كل منطقة على أن ال يقل عن 
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  طفال فرط الحركة وتشتت االنتباه

يعتبر العال  بالترفي  أحد أهم أنواع الت هيل عالميا  حيث يقوم على استخدام األنشطة الترفيهية لتحسين حالة من 

يعاني من مشاكل نفسية وعقلية واجتماعية وحتى اإلعاقتات التجتستديتة وذلتك عتن طتريتا استتتختدام التوستائتل 

الترفيهية كالرياضة واأللعاب والرسم والنحت والت هيل بواسطة الماء في المسبح وغيرها من الوسائل الترفيهية 

التي تساهم في تحسين حياة المستهدفين بشكل سريع وفعال بجانب العالجات األخرى. يخدم التعتال  بتالتتترفتيت  

الكثير من مجاالت الت هيل بكافة أنواع ، ومن أهمها )اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه(، باستخدام العال  

الترفيهي يساهم االخصائي المسؤول في تحسين قدرات الطفل وتطويرها باستختدام أنشتطتة تترفتيتهتيتة لتتتعتلتيتم 

 المهارات الضرورية المطلوبة ومعرفة نقاط الضعف الخاصة بهم واهتماماتهم مع التركيز على نقاط القوة.

 

 أهداف البرنامج:

توافا البرنامج مع الغاية الخامسة الستراتيجية الجمعية )جيل واعي من ذوا اضتطتراب فترط التحتركتة  .0
 وتشتت االنتباه يفتخرون بنجاحهم(

 زيادة الثقة في النفس لدى الطفل .2

 ايجاد الدافع النفسي والمعنوا لالعتماد على الذات .3

 دمج االطفال في العديد من االنشطة المتنوعة لتفريغ الطاقة الزائدة وكسر الروتين والملل .4

التخلل من السلوكيات الغير الئقة عن طريا االشراف السلوكي من قبل االخصائيين المشاركين طول  .5

 فترة المخيم

 التخلل من الطاقات السلبية الناجمة عن عدم التوازن النفسي باستخدام العال  باللعب والفن .6

اكساب االطفال مهارات اجتماعية وتنمية روح الفريا وتقسيم العمل والمشاركة عن طريا اندماج  مع  .7

 مجموعات أخرى خالل األنشطة

 تنمية الحس الفني لدى األطفال عن طريا االنشطة االبداعية اليدوية والمسرحية .8

 

  بمدارس  2106أقيم في صيف

صوت متالزمة داون برعاية 

شركة القصيبي للتجارة العامة 

 طفل. 08والتحا ب  
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خدمات استشارية هاتفية طبية ونفسية وتربوية تقدم بالتعاون مع نخبة من األطباء االستشاريين 

 واالخصائيين باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لتقديم االستشارات

 

 أهداف البرنامج:

توافتا البرنتتامج متع الغايتتة السادستة الستتتراتيجية الجمعيتتة )أهتالي واعيتتن وقتادرين علتتى التعامتتل  .0

 الناجح مع أبنائهم(

 تسهيل حصول األهالي على االستشارات من المتخصصين بالمجال .2

 مد جسور التعاون مع نخبة من األطباء االستشاريين واالخصائيين حول االضطراب .3

 

 المستفيدون:

  متصل 021منذ بداية البرنامج كان العدد الكلي للمستفيدين  

 

 االستشاريون المشاركون:

 استشارات هاتفية عن فرط الحركة وتشتت االنتباه

 

 
  تتتحتتديتتد متتوعتتد لستتاعتتتتتيتتن متتع أحتتد

االستشاريين يتتتم االعتالن عتنت  عتبتر 

 وسائل التواصل االجتماعي.
 

  م     2106/   8/    01بتدأ التتبتترنتتامتج فتتي

و تممم اقممتمملممبممات المممممكممالممممما   مم ت            

اقمممتمممممممار  بممممممممممماركمممة  مممدد            81

 اقتماريين بتخصصا  مختلفة. 81

 د. سامي السقا (2 د. تركي حمود البطي (0

 د. فهد البشيرا (4 د. سهير حسن بلخي (3

 د. آمال علي اليماني (6 د. أحمد رميان الرميان (5

 د. سناء باعقيل (8 د. وائل الدكرورا (7

 د. سمراء سليمان (01 د. عبدهللا محمد البحراني (2
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 مشاريع جار  العمل عليها

 نبـ ة اسم البرنامج

 تدريب التربويين

تنفيذ برنامج تدريب   –الهدف أ  –حسب الغاية الرابعة للخطة االستراتيجية 

التربويين لت هيلهم وتعريفهم عن هذا االضطراب وتوفير التدريب لكيفية 

 التعامل معهم في فصولهم

 تدريب ا هالي
إقامة دورات تعديل  –هدف ب  –حسب الغاية السادسة للخطة االستراتيجية 

 السلوك للوالدين )لكل من اآلباء واألمهات(

 عيـادتـك
تيسير الحصول على   –هدف أ  –حسب الغاية الخامسة للخطة االستراتيجية 

 التشخيل والعال  الشامل والمتخصل

 الدليل الموحد 

 للتشخيص والعال 

تكوين مجموعة  –هدف أ  –حسب الغاية السابعة للخطة االستراتيجية 

متخصصة من األطباء للعمل على إعداد دليل موحد لتشخيل وعال  

 االضطراب في المملكة العربية السعودية
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 .  2102-2108-2107تم االنتهاء من الخطة االستراتيجية للجمعية للثالث سنوات 

 تم اعتماد االسم الجديد للجمعية ) الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه(.  2106/ 01/ 5وبتاريخ 

 وتم العمل على تصميم عدة مقترحات للهوية الجديدة.

 
عملت الجمعية على استقطاب الكفاءات خالل الفترة الماضية حيث تم تعيين ) اخصائية عالقات عامة  وأمين عهدة ومدير 

 التوعية والتدريب( والتعاقد لمدة ثالثة أشهر مع رئيس لقسم البرامج.

 

تم العمل على تهيئة مقر الجمعية الستقبال المستفيدين بالبرامج ، حيث تم عمل المقابالت الشخصية لاللتحاق بالبرامج في 

 فيها.“ آزر”الجمعية ، وكما تم تنفيذ جلسات الدعم 

 

م وارد خطاب من المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس التعتام 2106/  02/   22بتاريخ 

للبحوث العلمية واإلفتاء بخصول الزكاة الواردة للجمعية، حيث أفتى بجواز صرفها على تتكتالتيتف التتتشتختيتل والتعتال  

 والدواء وأجرة المواصالت لتلقي العال  لألبناء من ذوا االضطراب وأسرهم التي تعتبر من فئة الفقراء والمساكين.

 أهم ا عمال واحنجازات
 الجمعية السعودية الضطراب 

 فرط الحركة وتشتت االنتباه
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م تم توقيع اتفاقية مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي )تكاتف( بهدف انضمامها  2106/ 5/ 26بتاريخ 

 التطوعي الذا من خالل  تستفيد الجمعية من المتطوعين المهيئين من قبل تكاتف. 2-لمشروع تكامل

 

اه مركز دائرة التكامل الضطتراب فترط التحتركتة وتشتتتت االنتتتبتقيع اتفاقية مع  م تم تو 2106في ديسمبر 

فتي متجتاالت تت هتيتلتيتة   التعاون لتحديد البرامج التشخيصية والت هيلية والدورات التدريبية أو كتالهتمتابهدف 

محددة من أجل تحقيا التنمية والنفع المتبادلين لدعم ذوا االضطراب، والعمل علتى تتوعتيتة التعتامتلتيتن فتي 

 .القطاع التعليمي باالضطراب وأسباب  وأعراض  والتعامل معهم

 

تمت المشاركة بورشة عمل ) واقع القطاع الصحي الخيرا وآليات تتمتكتيتنت  ( ضتمتن بترنتامتج التمتشتاركتة 

م ، وتتم  2106/   02/   27المجتمعية لوزارة الصحة، بحضور معالي الوزير الدكتور توفيا الربيعة بتاريخ 

 خاللها عرض تعريفي بالجمعية وأهم برامجها.

 
التتتعتاون لتتتحتديتد بتهتدف  شركة تميز للتدريب واإلشراف التربواقيع اتفاقية مع م تم تو 2106في ديسمبر 

في مجاالت ت هيليتة متحتددة متن أجتل تتحتقتيتا   البرامج التشخيصية والت هيلية والدورات التدريبية أو كالهما

التنمية والنفع المتبادلين لدعم ذوا االضطراب، والعتمتل عتلتى تتوعتيتة التعتامتلتيتن فتي التقتطتاع التتتعتلتيتمتي 

 . باالضطراب وأسباب  وأعراض  والتعامل معهم

 

بتهتدف (  Reach2Changeمؤسسة نتواصل لتنتتتغتيتر )م   تم توقيع اتفاقية مع  2106/    02/   26بتاريخ 

التعاون مع الجمعية في تقديم الخدمات لذوا االضطراب )جلسات الدعم، مخيمات وأندية لألطفال، حتمتالت 

 توعية ، بناء وتطوير مهارات الكادر الوظيفي( .

 

م بدأ التعاون مع فريا أجاويد التطوعي بتوفير المتتتطتوعتيتن بتحتستب احتتتيتاجتات  2107/    2/   06بتاريخ 

الجمعية في أنشطتها المختلفة وأعمالها اإلدارة ، وتمت تغطية ما يفوق الـثالثين فرصة تطوعية بمتتطتوعتيتن 

 م.2107/ 3/  20مؤهلين، وتم توقيع اتفاقية تعاون بتاريخ 

 

م ، وتهدف االتفاقية إلى التعاون المشترك بتيتن  2107فبراير  2تم توقيع اتفاقية مع جامعة الملك سعود في  

الطرفين لخدمة أكبر عدد ممكن من الشرائح المستفيدة من مستفيدا الجمعية لما في  مصلحتة التطترفتيتن فتي 

 مجال العمل الخيرا. وتنفيذ عدد من البرامج التوعيوية والتثقيفية والتعريف إقليميا  وعالميا  بالجمعية.

 بناء الشراكات
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 التبرعات والمنح

 الرعايات

 

برنامج الوالدية “ تبادل”دعمت الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا  

لاير ( ، حيث خصصت للجلسات  210111الفعالة بمبلغ عشرين ألف لاير ) 

 المصاحبة للدورة األولى من برنامج رزين. 

 

رعاية شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة لبرنامج مخيم التدخل 

 لاير( . 51.111بمبلغ خمسين ألف لاير )   2106الصيفي 

 

بتمتلتغ متئتتتيتن ألتف لاير      “  رزيتن” رعاية بنك الجزيرة الدورة األولى لبرنامج 

لاير(. وبموجب اتفاقية الرعاية يخصل المتبتلتغ لتتتدريتب عتدد    211.111) 

 شاب ممن لديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه. 51

 
بمنحة األميرة صيتة الدامتر، وتتم تتوقتيتع االتتفتاقتيتة متع “  رزين”فوز برنامج 

مؤسسة الملك خالد الخيرية لدعم الدورة الثانية للبرنامج بمبلغ مائتتتان وتستعتة 

 لاير(. 241.697وأربعون ألف وستمائة وسبعة عشر لاير ) 

 

 لاير   55.754تبرعات ا فراد  بلغ إجمالي 

 تبرعات الجهات

 لاير 0110111 مجموعة سامبا المالية

 لاير 211,111 شركة الغاز والتصنيع األهلية
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 التبرعات العينية

 سائا مع كوبونات وقود ومحروقات شركة هال العربية

 مقر الجمعية الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

 عبوات ماء شهريا شركة مياه القصيم

 قرطاسية مؤسسة الكربي

 
 األميرة نوف بنت محمد آل سعود 

 مصاريف الخطة االستراتيجية للجمعية 

 مصاريف رواتب الموظفين المتعاونين 

 مصاريف ترجمة 

 رواتب موظفين بدوام جزئي األستاذ فواز بن فهد القصيبي

 تصميم شعار وإعالنات رزين األميرة مضاوا بنت سعد آل سعود

 مبلغ الستقطاب عشرة أعضاء عاملين للجمعية األميرة أريج بنت سلطان بن محمد 
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 ا نشطة والمشاركات

 الجمعية السعودية الضطراب 

 فرط الحركة وتشتت االنتباه
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 أنشطة ومشاركات الجمعية

 تاريخها نوع المشاركة الجهة

 2106مارس  28 محاضرة تعريفية عن االضطراب 60االبتدائية 

 2106أكتوبر  07 محاضرة تثقيفية عن االضطراب للمعلمات  مدارس رياض الخزامى

محاضرة تثقيفية عن االضطراب لطالبات  مدارس التربية االهلية

 المرحلة الثانوية

 2106أكتوبر  21

 2106نوفمبر  3 محاضرة تعريفية االضطراب مدارس واحة العلم

 2106ديسمبر  08 محاضرة تعريفية االضطراب رياض أطفال مدارس الفرسان

 2106ديسمبر  26 محاضرة تعريفية عن االضطراب 006المتوسطة 

 2106ديسمبر  26 محاضرة تعريفية عن االضطراب 44االبتدائية 

 2107مارس  05 محاضرة عن االضطراب للدكتور تركي البطي جامعة الفيصل

 

 المحاضرات التوعوية في الرياض
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 تاريخها النشاط الجهة

تم عمل رحلة لمجموعة من أطفال الجمعية إلى معرض  معرض مشكاة التفاعلي

 مشاركة التفاعلي.

25  /02 /2106 

 المحاضرات التوعوية في جدة

 تاريخها نوع المشاركة الجهة

مستشفى الملك فيصل 

 التخصصي بجده 

 2106/ 0/  31 الثقة بالنفس لدى الطفل

دعوة لفهم اضطراب فرط الحركة و تشتت االنتباه بناء 

 على لدراسات الحديثة

08 /2 /2106 

 2106/ 4/ 06 تعديل السلوك

محاضرات توعوية تثقيفية عن اضطراب فرط الحركة  مدرسة بمنطقة جدة 26

 وتشتت االنتهاب

 2106خالل عام 

 

 أنشطة ا طفال الترفيهية
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 تاريخها نوع المشاركة الجهة #

0 Moon Fame 2106أكتوبر  20و21 جناح تعريفي بفعالية سفارا المقامة في منتجع نوفا 

 -جامعة األمير سلطان  2

 كلية البنات

 2106أكتوبر  30و31 جناح تعريفي

جامعة األميرة نورة  3

 بنت عبدالرحمن

جناح تعريفي في اللقاء الدورا الثاني للجمعية السعودية 

 للعلوم التطبيقية التابعة إلدارة الجمعيات العلمية

 2106نوفمبر  2

نوفمبر  07و 06و 05 جناح تعريفي بانوراما المرأة 4

2106 

 2106ديسمبر  5 جناح تعريفي بمعرض اليوم العالمي للتطوع جامعة األمير سلطان  5

 2106ديسمبر  01 جناح تعريفي في كرنفال مدارس الرياض مدارس الرياض 6

مستشفى الملك عبدهللا  7

التخصصي لألطفال 

 بالحرس الوطني

 2107فبراير  7 جناح تعريفي خالل فعالية مواهب بال حدود

8 The Gathering 

 و َرَمَكة

جناح تعريفي في فعالية طلعة فروسية المقامة في منتجع 

 نوفا

فبراير  08و07و06

2107 

مارس  06إلى  02من  جناح تعريفي بقسم البنات وجناح تعريف بقسم البنين جامعة الفيصل 2

2107 

اللجنة الوطنية لمكافحة  01

 المخدرات )نبراس(

 2107مارس  23و22 جناح تعريفي في ملتقى نبراس نور العطاء التطوعي

 ا ركان التعريفية في الرياض
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 ا ركان التعريفية في جدة

 تاريخها نوع المشاركة الجهة #

 2106أبريل  2-8-7 حملة توعية )جناح تعريفي( جدة-رد سي مول  0

 2106اكتوبر  01 ركن توعوا جامعة الملك عبدالعزيز 2

 2107مارس  28 ركن توعوا في نشاط ) عطاؤنا سما ( جامعة دار الحكمة 3
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 البرامج التدريبية لكادر الجمعية

 عدد الموظفين عناوين الدورات #

 0 إعداد التقارير 9

 0 حل المشكالت واتخاذ القرارات 2

 0 مهارات التعامل مع المستفيدين 4

 0 إدارة الفعاليات 4

 0 التفاوض 5

 عدد الموظفين عناوين الدورات #

 0 االتصاالت اإلدارية االلكترونية 9

 0 إعداد المرسالت 2

 2 مهارات متقدمة في معالجة النصول 4

 MS Access 0 برمجة قاعدة البيانات 4

 Excel 2 الجداول االلكترونية 5

 م2196برامج التدريب للعاملين بمعهد احدارة العامة  في عام 

 م2197برامج التدريب بمعهد احدارة العامة من يناير إلى مارس 

 م2197برامج التدريب مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 عدد الموظفين العنوان #

9 
ورشة عمل تحديد االحتيا  لمشاريع تطوع 

 المحترفين )هارون(
2 

 

تماشيا  مع الغاية الثالثة للخطة االستتراتتيتجتيتة فتريتا عتمتل متن التعتامتلتيتن 

المؤهلين مؤمنين برسالة ورؤية الجمعية، تم التحاق التعتامتلتيتن بتالتجتمتعتيتة 

 بدورات تدريبية لرفع الكفاءة وجودة العمل.
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 التطوع في الجمعية

 

توقيع اتفاقية مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي )تكاتف( في 

 2106عام 

 متطوعين 2بلغ عدد المتطوعين 

 توقيع اتفاقية مع فريا أجاويد التطوعي

 متطوع 36بلغ عدد المتطوعين  

 البرامج التدريبية للمتطوعين

 التاريخ عدد الحضور المدينة الموضوع

 6/12/2106 24 جدة ( 06مرشد افتا الطالبي مجموع  )

 2/4/2106 02 جدة ( 07مرشد افتا الطالبي مجموع  )

 7/5/2106 5 جدة ( 08مرشد افتا الطالبي مجموع  )

 21/12/2106 22 جدة فن اإللقاء و الحوار

 0/4/2107 2 الرياض العال  بالترفي 
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 عدد من المنشورات و تم إصدار المنشورات التالية:تصميم وطباعة 

 إصدارات الجمعية من منشورات

 بروشور تعريفي بالجمعية 
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  دعوة لمشاركة ا طباء واالخصا يين”بروشور برنامج مستشارك“ 
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  دورة تطوير المهارات الشخصية والتنظيمية للشباب”بروشور برنامج رزين“ 
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  الوالدية الفعالة”بروشور برنامج رزين“ 
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  مجموعات الدعم”بروشور برنامج آزر“ 
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 بروشور برنامج مخيم التدخل الترفيهي 

 سعر رمز 
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 التاريخ الصحيفة الخبر

 2106أغسطس  30 “واس”وكالة االنباء السعودية  جمعية فرط الحركة وتشتت االنتباه تقيم الحفل الختامي للمركز الصيفي

 2106أكتوبر  05 جريدة الجزيرة جمعية اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه تعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

 2106أكتوبر  02 “واس”وكالة االنباء السعودية  الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة تطلا أنشطة للتعريف بـ )افتا(

 الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه تطلا برنامج رزين 

 2106أكتوبر  26 “واس”وكالة االنباء السعودية 

 2106أكتوبر  26 نبض الحدث االلكترونية 

 2106أكتوبر  27 جريدة الحياة

 2106أكتوبر  28 صحيفة الجزيرة

 2106أكتوبر  28 صحيفة وطني االلكترونية

مؤسسة الملك خالد الخيرية توقع اتفاقية مع الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة 

 “رزين”لدعم برنامج 

 2106نوفمبر  24 “واس”وكالة االنباء السعودية 

 2106نوفمبر  31 جريدة الرياض تدعم الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه“ غازكو”

 2107فبراير  2 “واس”وكالة االنباء السعودية  جامعة الملك سعود والجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة توقعان مذكرة تفاهم

الجمعية السعودية لدعم اضطراب الحركة وتشتت االنتباه تقيم برنامجا  تعريفيا  لطلبة 

 الجامعة

 2107مارس  06 “واس”وكالة االنباء السعودية 

 الجمعية في احعالم

 التاريخ المحطة اللقاء

 2106أكتوبر  26 قناة السعودية األولى لقاء تلفزيوني عبر الهاتف في برنامج صباح السعودية مع د. تركي البطي. 

 2107يناير  2 إذاعة الرياض مقابلة إذاعية بالبرنامج الصباحي إلذاعة الرياض مع د. مي المعمر

 ا خبار الصحفية...

 المشاراكات باح اعة والتلفزيون...

 التاريخ احعالن وسا ل النشر 

 الصحف 
 2106سبتمبر  20 إعالن الجمعية العمومية الغير عادية جريدة الرياض

 2106نوفمبر  2 إعالن برنامج رزين جريدة الرياض

 احعالنات ...

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1603048
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1603048
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 صور لبعض ا خبار في الصحف  
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 التقرير المالي  

 2106ديسمبر  30حتى  2105أكتوبر  04عن الفترة من 
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 الرياض )المركز الر يسي( :

 تحويالت ا قسام

 013 اإلدارة

 020 العالقات العامة

 024 برامج التوعية والتدريب

 014 شؤون الموظفين

 كيف تدعمهم؟

 SA97 8000 0114 60801042 2221 مصرف الراجحي

مصرف الراجحي 

 )حساب الزكاة(
SA25 8000 0114 60801055 0005 

 SA71 4000 0000 00009967 8071 بنك سامبا

 ولتواصلكم معنا..

@adhdarabia 

 جدة )فرع( :

 1550255582     /1554552183 
 1002807017 

 1513866685  /1557355581 
  1026201707 
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 الجمعية السعودية الضطراب 

 فرط الحركة وتشتت االنتباه
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 شركاء النجاح


