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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة 

عنهمتخففمعهمتقفجسدجمعيةيعايشها،منااليدركهاالقدخاصنوعومنكبيرهمعاناةلديهماإلعاقةذويأسر

علىوتساعدهماإلعاقةذويمنأبنائهممعالتعامللكيفيةالطرقأحدثوأفضللهمتوفرهمومهمتشاركهممعاناتهم

والدوراتالبرامجالمستفيدينعددوبلغاالستشاراتوتقديموالتدريببالتأهيلأسرة(533)نرعىفنحنالمشكلةتجاوز

بكيفيةالمجتمعتوعيةعاتقهاعلىتأخذجسدجمعيةأنكماجهاز(21)ووفرنامستفيد(761)والخارجيةالداخلية

وكذلكاإلعاقةلذويالعالميةباأليامالمشاركاتنغفلوالجماهيريتينمحاضرتينقدمناحيثاإلعاقةذويمعالتعامل

.المجتمعورقيلخدمةتسعىالوطنمنظومةمنجزءجسدجمعية،الوطنيةالمناسبات

منيرة بنت عايش الحربي 
رئيسة مجلس اإلدارة 
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هـ1432/5/1بتاريخ(جسد)الخاصةاالحتياجاتذويأسرلدعمالخيريةالسعوديةالجمعيةتأسست
أسردعـمهدفهاربحيةغيرخيريةجمعيةوهي(595)برقماالجتماعيةوالتنميةالعمـلوزارةمظلةتحت
لهذهالحياةجودةمستوىلرفعالمتخصصةوالتأهيليةالتدريبيةالبرامجخاللمنالخاصةاالحتياجاتذوي

.األسرة

نبذة عن الجمعية
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المستوىعلى حيوياُ ومرجعا  خاصةالاالحتياجاتجمعية رائدة في مجال دعم ذوي ( جسد)أن تصبح الجمعية السعودية الخيرية 
.اإلقليمي

:الرؤية

لتحقيق الدعم االجتماعي ة وتوفير ـأهيلية المتخصصـوالتاألسر بتقديم البرامج التدريبية ذه ـلهعلى رفع مستوى جودة الحياة ل ـالعم
.في نهضة الوطنا التكاملي ـبدورهموذلك إيمانا  ابيا  جـا إيـل طاقاتهمـوتفعيالتوافق النفسي 

.اإلعاقةعلىللتغلبالخاصةاالحتياجاتذويأسركفاءةرفع.1

.األسرلهذهالحياةونوعيةجودةمستوىورفعتحسين.2

.خجلبدونالمجتمعفيالخاصةاالحتياجاتذويأسرلدمجمحفزةآمنةصحيةبيئةإيجاد.3

المجتمعوخاصبشكلبينهمالوعينشرفيوالمساهمةالتكاملمبدألتبادلالمميزالفعالالمعرفيللتواصلقنواتبناء.4

.عامبشكل

.للطفلمنهاالمناسباختيارفيومساعدتهاوالالزمةالمتاحةوالبرامجبالخدماتاألسرتزويد.5

:الرسالة

:األهداف
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.أسرهممعبأنواعهاالخاصةاالحتياجاتذويأطفالاستقبال.1

.والخبراتالتجاربلتبادلاألهاليبيندوريةلقاءاتعقد.2

.الطفلمعالتعامللكيفيةوتأهيلهمأطفالهممعلألهاليفرديةجلساتعقد.3

.لهمالمناسبةالخدمةوتحديدوتقييمهملألطفالالحالياألداءمستوىعلىالتعرف.4

.الخاصةاالحتياجاتذويمعالتعاملبخصوصالهاتفيةاالستشاراتاستقبال.5

.أطفالهمبحقوقاألسرتوعية.6

.الحتياجاتهمالمالئمةأطفالهمحاالتمعتتناسبالتيالمراكزإلىاألسرإرشاد.7

:الخدمات
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رئيسة مجلس اإلدارة  منيرة بنت عايش الحربي األستاذة 

أمين الصندوق  نعيمة بنت إبراهيم الغنام  الدكتورة 

إدارة عضو مجلس صالح الرماح أحمد بن األستاذ 

إدارة عضو مجلس خلدون بن خالد المبيض  األستاذ 

إدارة عضو مجلس الكنفرهدى بنت إدريس  الدكتورة 

إدارة عضو مجلس بسمة بنت هاشم فيرا الدكتورة 

إدارة عضو مجلس أمل بنت أحمد الغامدي األستاذة

أعضاء مجلس االدارة
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أهم البرامج 
م2017-هـ 1438لسنة 

(:    ربيع جسد)تفعيل اليوم العالمي لمتالزمة داون 

وتكريممواهبهموإبرازالمجتمعفياإلعاقةذويمناألشخاصدمجعلىجسدجمعيةحرصمنطلقمن
–ليةالتأهي–التعليمة):المجاالتفيالمختصةالمراكزقبلمنلهمالمقدمةبالخدماتوالتوعيةمنهمالمتميزين
.(المادية–الترفيهية-الرياضية
بتاريخنايفبنسعوداألميرحديقةفيداونلمتالزمةالعالميباليوماحتفاال(جسدربيع)فعاليةجسدجمعيةأقامت
الناشئةالمشاريعوباإلعاقةالمختصةوالمراكزالحكوميةالجهاتمنمجموعةالفعاليةوتضمنتم2017مارس30-31

جميعرصدوتم،داونلمتالزمةالعالمياليومألهدافتحقيقا  ونجاحا  هللابفضلالفعاليةوالقتالترفيهيةواأللعاب
.األخرىالجمعيةوأنشطةبرامجلخدمةالفعاليةإيرادات
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(: ربيع جسد)مقتطفات من فعالية 

أهم البرامج 
م2017-هـ 1438لسنة 
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الخبرمدينةفيللبناتاإلسالميةالفيصليةمدارسمعبالشراكةللتوحدالعالمياليومجسدجمعيةفعلت
المراكزمنعددمشاركةالفعاليةوتضمنم2017أبريل26الموافقاألربعاءيوم(منهيقللالاختالفهم)فعالية

اضطرابات»بعنوانلألمهاتمحاضرتين،وأقيمتلألطفالترفيهييوجانبالمدارسأطفالوزياراتبالتوحدالمختصة
.«اإلعاقةذوياألشخاصحقوق»و«التوحدطيف

(:  اختالفهم ال يقلل منهم ) تفعيل اليوم العالمي للتوحد 

أهم البرامج 
م2017-هـ 1438لسنة 
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لمدةاستمروالذيم2017يوليو23الموافقاالحديوم(الصيفيجسدنادي)الخيريةجسدجمعيةدشنت

وأسربالدمجالمعنىالمدارسبينالتكاملتحقيقإلىالناديويهدفأسبوعكلمنأيامثالثبواقعأسابيعخمس
يتناسببماوتذليلهاإلعاقةذويمنشريحةأكبرالبرنامجيستوعبوأن،المقترحةالبرامجخاللمناإلعاقةذوي
.وأسرهماإلعاقةذويتخدمالتيوالمؤسساتالجمعيةبينالتكامل،وتحقيققدراتهممع

وغرساإلعاقةذويمناألطفالمهاراتتنميةإلىتهدفالتيالتعليمةالترفيهيةاألنشطةمنعددالناديوتضمن
.األطفاللدىاالستقالليةالمهاراتتنميةالىتهدفالتياألنشطةمنوالعديدوالمشاركةالتعاونقيم

:       جسد الصيفي نادي 

أهم البرامج 
م2017-هـ 1438لسنة 
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11الموافقالسبتيومالطفلإرادةمركزمعبالشراكةالوظيفيبالعالجالتوعيةفعاليةجسدجمعيةأقامت
لألطفالوأهميتهالوظيفيبالعالجاإلعاقةذويأمهاتتوعيةإلىالفعاليةوتهدفالجمعيةمقرفيم2017نوفمبر
الطبيعيوالعالجالوظيفيالعالجبينوالفرقالوظيفيالعالجفيهايخدمالتيالمجاالتوماهياإلعاقةذويمن

.توعويةوأركانلألطفالالترفيهيةاألركانمنعددالفعاليةوتضمن

:التوعية بالعالج الوظيفيفعالية 

أهم البرامج 
م2017-هـ 1438لسنة 
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تـوفر الجمعية الدعم ألسر ذوي اإلعـاقة المحتاجة من خالل تـوفير السلة الغذائية وكسـوة العيـدين والكسوة 
.من البرنامجمستفيد 349المدرسية وكسوة الشتاء لهم حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج خالل العام 

عدد المستفيدين البرنامج

مستفيد50 السلة الرمضانية

مستفيد66 الفطر كسوة عيد

مستفيد156 كسوة عيد األضحى

مستفيد15 الكسوة المدرسية

مستفيد62 كسوة الشتاء

مستفيد349 المجموع
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عدد المستفيدين

:برنامج كسوتي 

أهم البرامج 
م2017-هـ 1438لسنة 
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االستقاللعلىاإلعاقةذويمناألشخاصأعـانةفيالمسـاعدالطبيةاألجهزةوالمعيناتالجمعيةتـوفر
عدد،بلغالمتحركةوالكراسيالطبيةاالسره،الطبيةالسماعات):مثلأنفسهمعلىواالعتمـادبـذواتهم

.مستفيد13المستفيدين

واألجهزة الطبية المعينات

مستفيدين3 كرسي متحرك كهربائي

مستفيدين3 كرسي متحرك شديد االعاقة

مستفيد سرير طبي

مستفيدين7 طبية سماعة

مستفيد14 المجموع
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كرسي متحرك 
كهربائي 

كرسي متحرك 
شديد اإلعاقة 

سرير  سماعات طبية

المعينات واألجهزة الطبية 

عدد المستفيدين

(:      المستلزمات الطبية) هديةبرنامج 

أهم البرامج 
م2017-هـ 1438لسنة 
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م عدد 2017تحرص على تقديم كافة أنواع الـدعم ألسر ذوي اإلعاقة قدمت خالل سنة جسد و الن جمعية 
جلسات تقييمية للحالة، جلسات فردية )من البرامج الداخلية لتـأهيل وتدريب األسرة وتتجسد البرامج في 

(.  تدريبيـة، لـقاءات أسرية داخلية، محاضـرات جماهيرية لألسـرة والمهتمين باإلعاقة، إرشـاد وتوجيه لألسرة

إحصائيات البرامج الداخلية

جلسة48 الجلسات التقييمية 

جلسة 51 الجلسات الفردية التدريبية

مستفيد107 لقاءات أسرية 

مستفيد 165 إرشاد وتوجيه

مستفيد371 المجموع
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ةاللقاءات األسري إرشاد وتوجية

إحصائيات البرامج الداخلية

عدد المستفيدين

: الداخليالتدريب برامج 

أهم البرامج 
م2017-هـ 1438لسنة 
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باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من كل عام وكانت مشاركة الجمعية لهذا هذا جسدتحتفل جمعية 
م وهدفت المشاركة الى 2017سبتمبر 23في يوم السبت الموافق سايتكالعام مع مركز سلطان للعلوم والتقنية 

بلوحة باعقيلدمج األشخاص من ذوي اإلعاقة بالمجتمع من خالل إشراكهم بالفعالية حيث شاركت الطفلة عائشة 
بورشة عمل لإلعمال الخثالنتعبر عن حب الوطن وشاركت منيرة 

.                                                           اليدوية

أبرز المشاركات
م2017-هـ 1438لسنة 

(    سايتك)مركز سلطان للعوم والتقنية –اليوم الوطني 
م 2017سبتمبر 
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يومعقدوالذياألسرالعنفضدالتثقيفيالملتقىفيالطبيهوبكنزجونمركزمعجسدجمعيةشاركت
إلىالمشاركةوهدفتاإلعاقةذويضدللعنفالشعارالجمعيةوأطلقتم2017نوفمبر25-24والسبتالجمعة
.اإلعاقةذويبحقوقوالتوعيةاإلعاقةذويألسرتقدمهاالتيبالخدماتالتعريف

أبرز المشاركات
م2017-هـ 1438لسنة 

كورنيش الخبر  –الملتقى التثقيفي ضد العنف األسري 
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5الموافقالثالثاءيومالخبرمدينةفيللبناتالرابعةالمتوسطةمعمنجزأنابرنامجفيجسدجمعيةشاركت
اليومتفعيلالىالمشاركةوهدفتاإلعاقةذويلألشخاصالعالمياليوممعبالتزامنجاءوالذيم2017ديسمبر
.اإلعاقةلذويتقدمهاالتيوالخدماتبالجمعيةوالتعريفاإلعاقةذويلألشخاصالعالمي

أبرز المشاركات
م2017-هـ 1438لسنة 

المتوسطة الرابعة–أنا منجز برنامج 
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مشاركات اليوم العالمي 
لألشخاص ذوي االعاقة

الهدف من المشاركة  التاريخ  المكان 

العالمي لألشخاص ذوي تفعيل اليوم. 1
.اإلعاقة

التعريف بالجمعية والخدمات التي . 2
.تقدمها ألسر ذوي اإلعاقة

م 2017ديسمبر 6 الخبر –الثانوية الثالثة 

م 2017ديسمبر 12–11 الدمام –ابتدائية فيصل بن فهد 

م 2017ديسمبر 11
مسرح وزارة العمل –الشامل التأهيل

والتنمية االجتماعية 

اإلعاقة اليوم العالمي لألشخاص ذوي مشاركات 
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الحاالت المسجلة عدد نوع اإلعاقة 

حالة134 التوحد

حالة 111 إعاقة حركية 

حالة 81 متالزمة داون

حالة 65 عوق تعدد

حالة67 إعاقة عقلية 

حالة 54 إعاقة  سمعية 

حالة 17 صعوبات تعلم 

حاالت 4 إعاقة بصرية

حالة533 المجموع 
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التقرير المالي 
لجمعية جسد الخيرية 
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التقرير المالي 
لجمعية جسد الخيرية 
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التقرير المالي 
لجمعية جسد الخيرية 
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التقرير المالي 
لجمعية جسد الخيرية 
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شركاءنا في النجاح 
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شركاءنا في النجاح 



28 م 2017التقرير السنوي لجمعية جسد الخيرية لعام 

تواصل معنا

Jasadksa

Jasadorg

Jasad2015ksa@Hotmail.com 

013-8590029

82238فيال -شارع األسرة –حي النزهة –الدمام 

SA7405000068200295945000


