اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اداري واﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ذوي اﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج
ﻟﻌﺎم 2021م

وَ ُق ِل ٱعْمَ ُلو ْا

كمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ
فَسَيَرَى ٱل َّلهُ عَمَل َ ُ

4

التمهيد:
الحمد لله وكفى وصالة وسالم عىل النبي املصطفى محمد بن عبدالله وعىل آله
وصحبه وسلم.
وبعد ..
فقد أخذت جمعية تيسري عىل عاتقها ممثلة يف مجلس إدارتها وأعضاء جمعيتها
العمومية ومنسوبيها العمل الدؤوب الستثامر الوقت وتحقيق لإلنجازات محاولة يف
ذلك تقليل الفاقد الزمني الذي أحدثته جائحة كورونا من توقف ألعامل الجمعية أسوة
بغريها من القطاعات األخرى.
األمر الذي كان له األثر الكبري بفضل الله عز وجل ثم بتظافر الجهود يف تقدم الجمعية
رغم الزمن القصري والتحديات املالية التي واجهتها .ويف هذا التقرير يطيب لنا
تقديم عرضاً ألبرز إنجازات الجمعية اإلدارية واملالية خالل عام 2021م.
ٍ
نقص أو خلل فمنا والشيطان.
وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من
والله نسأل أن يوفقنا جميعاً لتحقق الجمعية أهدافها يف خدمة ومساعدة ذوي
اإلعاقة عىل الزواج وبناء وتكوين أُرس سعيدة ومستقرة.

5

أوالً :التقرير اإلداري

أو ً
ال :اجتماعات مجلس اإلدارة:
حرصاً من مجلس اإلدارة عىل االجتامعات املتوازنة فقد
قام بعقد خمسة اجتامعات خالل 2021م متجاوزا ً بذلك
الحد املطلوب الجتامعات مجلس اإلدارة لكل جمعية وهو
أربعة اجتامعات يف السنة ،وقد ناقش املجلس خالل
اجتامعاته العديد من املوضوعات متخذا ً بشأنها القرارات
الالزمة والجدول أدناه يوضح ذلك.

8

االجتامع

تاريخ االجتامع

عدد القرارات الصادرة

االجتامع السادس

2021/3/27م

 84قرار

االجتامع السابع

2021/6/8م

قرارين

االجتامع الثامن

2021/8/2م

 4قرارات

االجتامع التاسع

2021/9/27م

 7قرارات

االجتامع العارش

2021/11/9م

 3قرارات

9

ثاني ًا :اجتماعات الجمعية العمومية:
كام عقدت الجمعية اجتامع جمعيتها العمومية للسنة الثانية لدورتها األوىل ملناقشة ما تم رفعه لها من قبل
مجلس اإلدارة من موضوعات والتي ات ُّخذ بشأنها القرارات الالزمة.

االجتامع

تاريخ االجتامع

عدد القرارات الصادرة

االجتامع الثاين

2021/4/16م

 11قرار

ثالث ًا :االجتماعات الداخلية:
وإمياناً منها يف متابعة سري أعامل الجمعية فقد قامت اإلدارة التنفيذية بعمل جدول اجتامعات أسبوعي الطالع
رئيس مجلس اإلدارة عىل ما تم خالل األسبوع حيث بلغت االجتامعات ( )38اجتامع ،باإلضافة إىل عقد أكرث من
( )40اجتامع مع فريق العمل داخل الجمعية.

رابع ًا :االجتماعات الخارجية:
وسعياً منها يف توطيد أوارص العالقة بينها وبني الجهات الحكومية والخاصة فقد قامت الجمعية ممثلة يف
رئيس مجلس إدارتها واملدير التنفيذي وفريق العمل كالً فيام يخصه بعقد اجتامعات بلغت ( )36اجتامع متثلت
يف توقيع رشاكات واجتامعات تسويقية لربامج وأنشطة الجمعية واجتامعات تعريفية بأهداف ورسالة وخدمات
الجمعية.
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خامس ًا :اللقاءات:
لقد قامت الجمعية ممثلة يف مجلس إدارتــهــا
بتنفيذ العديد من اللقاءات الرامية إىل التعريف
بــالــجــمــعــيــة ورســالــتــهــا وأه ــداف ــه ــا بصفتها
الجمعية األوىل من نوعها املتخصصة يف
زواج ذوي اإلعــاقــة والــجــدول أدنــاه يبني
أبرز تلك اللقاءات:

الجهة

التاريخ

وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية سعادة األستاذ /أحمد
بن صالح بن ماجد (وكيل الوزارة لتنمية املجتمع) ،وعدد من الوكالء
املساعدين والقيادات بالوزارة

2021/3/11م

إمارة منطقة الرياض (أمري منطقة الرياض) صاحب السمو املليك
األمري /فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

2021/3/16م

أمارة منطقة الرياض (نائب أمري منطقة الرياض) صاحب السمو
املليك األمري /محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

2021/9/1م
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هدف اللقاء
التعريف بالجمعية واحتياجاتها لتحقيق
أهدافها والقيام برسالتها
التعريف بالجمعية وأهدافها ورسالتها
رعاية املؤمتر العريب لزواج األشخاص
ذوي اإلعاقة
التعريف بالجمعية وأهدافها ورسالتها
رعاية حفل الزواج الجامعي الخريي لذوي
اإلعاقة

سادس ًا :التطوع:
منذ تأسيسها والجمعية حريصة عىل التطوع ملا له من قيمة ساميه وتحقيقاً لرؤية اململكة  2030حيث تم
تأسيس وحدة خاصة بالتطوع عملت عىل جعل الوحدة مؤسسة مبنهجية احرتافية ،حيث تم تعيني موظف خاص
للوحدة للقيام باملهام التطوعية األمر الذي حصلت مبوجبه الجمعية عىل شهاديت شكر من وزارة املوارد
البرشية والتنمية االجتامعية.
كام قامت الوزارة برتشيح الجمعية كواحدة من عرش جمعيات للحصول عىل املعيار الوطني السعودي للتطوع
(إدامه) والذي تم بحمد الله وفضله الحصول عليه ،وقد بلغ العائد االقتصادي لتلك الجهود التطوعية ما قيمتة
( 1.200.000ريال) (مليون ومائتا ألف ريال) ،والجدول أدناه يبني النشاط التطوعي للجمعية خالل 2021م.

الفرص التطوعية

عدد املتطوعني

عدد الساعات التطوعية

 120فرصة

 720متطوع

12240
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سابع ًا :الشراكات:
وإمياناً منها يف مد جسور التواصل مع الجهات املختلفة ،فقد حرصت الجمعية عىل عقد العرشات من الرشاكات
مع الجمعيات األهلية خصوصاً املختصة بذوي اإلعاقة والجمعيات الخاصة باألرسة والزواج والتوظيف ،كام وقعت
الجمعية العديد من االتفاقيات مع املراكز الخاصة وتهدف إىل توقيع املزيد من االتفاقيات والرشاكات ،والجدول
أدناه يوضح ما تم بهذا الشأن.

اسم الجهة

نوعها

تاريخ الرشاكة

جمعية قدرة لرعاية ذوي اإلعاقة بالرس

جمعية أهلية

1442/4/14

جمعية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة (رشاكة)  -الرياض

جمعية أهلية

1442/4/16

جمعية العوق البرصي األهلية بربيدة (مبرصون)

جمعية أهلية

1442/4/17

الجمعية الخريية لرعايه املعاقني بحائل (هَدكا)

جمعية أهلية

1442/4/21

جمعية ذوي اإلعاقة بربيدة (عزم)

جمعية أهلية

1442/4/23

جمعية الرثيا للمكفوفني مبنطقة جازان

جمعية أهلية

1442/5/1

جمعية ضياء لرعاية املكفوفني مبنطقة عسري

جمعية أهلية

1442/5/2

جمعية التنمية االرسية سكن ومودة بينبع

جمعية أهلية

1442/5/5

جمعية التنمية االرسية بحائل (وفاق)

جمعية أهلية

1442/5/6

جمعية ذوي اإلعاقة الخريية بالخرج (جذا)

جمعية أهلية

1442/5/14

جمعية اإلعاقة الحركية للكبار بعسري (عازم)

جمعية أهلية

1442/5/14

جمعية األمل املنشود – مكة املكرمة

جمعية أهلية

1442/5/19

جمعية التنمية األرسية مبحافظة رابغ (إمناء)

جمعية أهلية

1442/5/21

جمعية التنمية األرسية بالزلفي (عائلتي)

جمعية أهلية

1442/6/28

مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة – الرياض

مؤسسة

1442/7/5

جمعية جنا لتأهيل فتيات ذوات اإلعاقة – املدينة املنورة

جمعية أهلية

1442/8/29

الجمعية السعودية للعمل التطوعي تكاتف (برنامج تكامل )  -الرياض

جمعية أهلية

1442/10/15

جمعية مرسة للتنمية األرسية  -بيشه

جمعية أهلية

1442/11/17
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جمعية زارعي القوقعة (أسمعك)  -الرياض

جمعية أهلية

1442/11/21

جمعية سكن للتنمية األرسية بأملج

جمعية أهلية

1442/11/28

مجمع املهيدب لطب االسنان فرع العزيزية  -الرياض

طبية

1442/12/2

الجمعية السعودية للفصام (احتواء)  -الرياض

جمعية أهلية

1443/01/02

جمعية املكفوفني األهلية يف الرياض (كفيف)

جمعية أهلية

1443/1/23

مكتب محمد بن فرحان املري للمحاماة واالستشارات القانونية  -الرياض

مكتب محاماه

1443/2/8

جمعية سواعد لإلعاقة الحركية باملنطقة الرشقية

جمعية أهلية

1443/2/13

األسكان التنموي – الرياض

وزارة أسكان

1443/2/15

مركز قوة الحركة  -الرياض

مركز

1443/2/19

املؤسسة الخريية لرعاية األيتام (إخاء)  -الرياض

مؤسسة

1443/3/1

رشكة فالكون أكسربس للمالحة والطريان  -الرياض

رشكة

1443/3/7

الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية  -الرياض

جمعية أهلية

1443/3/11

جمعية التنمية األرسية باملنطقة الرشقية (وئام)

جمعية أهلية

1443/3/18

جمعية بنيان للخدمات االجتامعية  -الرياض

جمعية أهلية

1443/3/18

الجمعية السعودية األهلية لرعاية األرامل واملطلقات (أيامه) – الرياض

جمعية أهلية

1443/3/18

جمعية املكفوفني األهلية (رؤية) – املدينة املنورة

جمعية أهلية

1443/3/21

جمعية تواصل للتقنيات املساعدة لذوي اإلعاقة بالرياض

جمعية أهلية

1443/3/21

جمعية شمعة أمل – نجران

جمعية أهلية

1443/4/3

جمعية العوق السمعي بالقصيم

جمعية أهلية

1443/4/4

وقف ديوانية ال حسني بالرياض

وقف

1443/4/4

جمعية سعداء للتنمية األرسية – املجمعة

جمعية أهلية

1443/4/12

جمعية إرتقاء ألصحاب الهمم لتأهيل ذوي اإلعاقة  -القريات

جمعية أهلية

1443/4/18

جمعية إسناد لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة  -رشورة

جمعية أهلية

1443/4/18

جمعية التنمية األرسية مبحافظة شقراء (قرة)

جمعية أهلية

1443/4/18

جمعية وميض للتنمية األرسية باملنطقة الرشقية

جمعية أهلية

1443/5/28
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ثامن ًا :األمسيات التوعوية:
وتحقيقاً لهدف الجمعية الرامي إىل توعية املقبلني عىل الزواج من ذوي اإلعاقة وأرسهم بالقضايا األرسية،
فقد نفذت الجمعية العديد من األمسيات التثقيفية والتوعوية من خالل استضافة نخبة من املتخصصني يف
املجاالت الرتبوية واالجتامعية والنفسية واألرسية مام كان له األثر الكبري بفضل الله يف نرش ثقافة الوعي
لذوي اإلعاقة وحقهم يف الزواج وبناء تكوين أرسة سعيدة ومستقرة والجدول أدناه يوضح ذلك.

اسم األمسية

تاريخها

املتحدثون

دور ذوي العالقة يف
زواج ذوي االعاقة

2021/8/9م

األستاذ /عبدالرحمن الفليج

الذكاء العاطفي

2021/8/16م

األستاذ /نايف الصقر

تهيئة ذوي اإلعاقة لحياة
زوجية سعيدة

2021/8/23م

األستاذ /سعود السياري

ثقتكم تجعل الحياة أكرث
سعادة

2021/9/14م

د .دعاء زهران

15

الكود

تاسع ًا :العضوية:
نظرا ً ألهمية العضوية يف تنمية الجوانب املالية للجمعية ورافد للعقول البرشية التي تشكل حراك تطويري لها
فقد استحدثت الجمعية يف هيكلها الجديد وحدة للعضوية تتبع إلدارة العالقات العامة واإلعالم.

نوع العضوية

العدد

مجموع األعضاء

عضو عامل

8

21

عاشر ًا :خدمات األسرة:
تحتل إدارة خدمات األرسة بالجمعية املرتكز األساس لجميع أعاملها لكون الجمعية وأهدافها ورسالتها من أجل
ذوي اإلعاقة وأرسهم.
وحرصاً من الجمعية عىل تحقيق أعىل معايري الجودة والخدمة الفاعلة لهم فقد تم إعادة هيكلة اإلدارة مبا يتوافق
وطموح الجمعية للوصول إىل أعىل مستويات الرىض الخدمي ملستفيديها متامشياً مع التطور املضطرد
لوزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية وما تسعى إليه لتحقيق رؤية اململكة .2030
ويتضح التحديث يف الهيكلة الحقاً يف هذا التقرير والجدول التايل يبني أبرز ما تم من خدمات املستفيدين
خالل 2021م.

اسم الخدمة

تاريخها

الجهة الداعمة

عدد
املستفيدين

هدية زاد تيسري

من  13-3رمضان

مؤسسة الغويري الخريية

97

هدية زاد تيسري

من  13-3رمضان

أوقاف موىس بن عبدالعزيز املوىس

187

16

الكود

اسم الخدمة

تاريخها

الجهة الداعمة

عدد
املستفيدين

تدريب وتأهيل
املقبلني عىل
الزواج

 18-16أكتوبر 2021

بنك الجزيرة

275

تدريب وتأهيل
املقبلني عىل
الزواج

 21-19أكتوبر 2021

مؤسسة عبدالله الراجحي الخريية

276

تدريب وتأهيل
املقبلني عىل
الزواج

 25-23أكتوبر 2021

مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخريية

117

برنامج عانية لدعم
املقبلني عىل
الزواج

2021/11/28م

أوقاف عبدالله بن تريك الضحيان

50

حفل الزواج
الجامعي الخريي
لذوي اإلعاقة

2021/11/28م

•املوارد البرشية والتنمية االجتامعية
•املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني
•فندق مداريم كراون
•وقف عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرميح
•الرميح لالستثامرات العقارية
•The String Story Fashion/By Hadaba
•أسمنت الياممة
•وقف سعد بن عبدالله املوىس
•مشغل زهرة توليب
•مؤسسة اللؤلؤة الوطنية
•Alsultana Wedding
•بنيان للخدمات االجتامعية
•دانة األرياف
•أوقاف الضحيان
•الفارايب كلينيك
سكة الطيب
• ُ
•أوقاف موىس بن عبدالعزيز املوىس
•Party Fairy
•املبدعون السعوديون
•بحر العود
•First Media
•Touch Group

100

17

الكود

حادي عشر :بناء قدرات فريق العمل:
لقد عنيت الجمعية بربامج تدريب تنمية املوظفني لتمكينهم من تقوية املهارات التي يحتاجون إىل تحسينها؛
والتي يتم تطويرها من خالل تدريب املــوارد البرشية بهدف رفع مستوى املوظفني وتزويدهم بالخربات
الالزمة ،مام ميكّنهم من القيام بأعاملهم واملهام املوكلة إليهم عىل أكمل وجه ،والجدول أدناه يوضح أبرز تلك
الجهود التطويرية لفريق العمل بالجمعية.

املدة

عدد
املستفيدين

الجهة التدريبية

 3أشهر

1

جمعية رشاكة للعالقات
العامة

كليات معيارية لفهم العمليات اإلرشادية 1

2021/2/22

ساعة

1

جمعية التنمية األرسية
يف منطقة الباحة

كليات معيارية لفهم العمليات اإلرشادية 2

2021/2/23

ساعة

1

جمعية التنمية األرسية
يف منطقة الباحة

برنامج )Web Developer (JAVA

شهر من مارس
إىل أبريل

 80ساعه

1

وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات

الباحث االجتامعي

2021/4/5

ساعتني

1

حفظ النعمة خريات

القيادة يف األزمات

2021/4/28

ساعتني

1

مركز عامل وفاق للتدريب

مقدمة يف مهام املوارد البرشية

2021/5/21

 4ساعات

1

دروب

اسم الدورة

تاريخها

دورة اإلرشاف والتنسيق يف وحدة
العالقات العامة
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اسم الدورة

تاريخها

املدة

عدد
املستفيدين

الجهة التدريبية

تصميم الفرص التطوعية

2021/5/22

ساعة

1

دروب

مقدمة يف العمل التطوعي للمنظامت

2021/5/25

ساعتني

1

دروب

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

2021/6/7

ساعة ونص

6

جمعية كفو

سفري الحياة لإلسعافات األولية

2021/6/26

-

1

هيئة الهالل األحمر

فقه األرسة 1

2021/7/12

ساعة

1

جمعية التنمية األرسية
يف منطقة الباحة

فقه األرسة 2

2021/7/13

ساعة

1

جمعية التنمية األرسية
يف منطقة الباحة

برنامج معالج النصوص Word

2021/7/13

 3ساعات

1

دروب

دورة تطوير املوارد املالية

2021/8/8-5

 30ساعة

2

أكادميية الفوزان

مدير التطوع يف القطاع الغري ربحي

2021/8/19-15

 13ساعه

1

أكادميية الفوزان

إدارة املوارد البرشية

2021/9/6

ساعتني

1

مركز رباعيات املستقبل

مهارة تصميم الجرافيك

2021/9/7

ساعتني

1

مركز رباعيات املستقبل

دورة املحاسب

2021/10/ 06-03

 30ساعة

1

أكادميية الفوزان

الباحث االجتامعي

2021/10/20-17

 30ساعه

1

أكادميية الفوزان

غسل االموال ومتويل اإلرهاب

2021/12/12

ساعتني

10

الجمعية التكاملية لذوي
اإلعاقة

ملتقى التمكني الثالث

2021/12/30-26

 5ساعات

6

املوارد البرشية

نزاهة

2021/12/28

 2ساعه

8

هيئة الرقابة ومكافحة
الفساد
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ثاني عشر :األنشطة والفعاليات:
تبــرز أهميــة األنشطة والفعاليــات بشــكل عــام كونهــا تقــدم للجمعية فــرص متميــزة للتفاعــل املباشـر مـع
الجمهـور املسـتهدف وطـرح الـرؤى واألفـكار ،وتقديـم املعلومـات الكاملـة بصـورة واضحـة ممـا يسـاعد الجمعية
يف التفاعل املجتمعي بشكل كبري وإعطاء صورة إيجابية عنها والتعريف بها ومبا تقدمه من خدمات مختلفة.
عليه فقد حرصت جمعية تيسري عىل تشكل لجنة خاصة باألنشطة والفعاليات تُعنى بعمل الخطة املناسبة لذلك
مام جعل الجمعية تقوم بالعديد من األنشطة والفعاليات كام هو مبني يف الجدول أدناه:
اسم الفعالية

تاريخها

املناسبة

تفعيل يوم املرأة العاملي

2021/03/08

يوم املرأة العاملي

تفعيل يوم األم

2021/3/21

يوم األم

تفعيل اليوم العاملي ملتالزمة داون

2021/3/21

اليوم العاملي ملتالزمة داون

تفعيل يوم الصحة العاملي

2021/4/7

يوم الصحة العاملي

تفعيل يوم األصم العريب

2021/4/29

أسبوع األصم العريب

تفعيل اليوم العاملي للتصلب اللويحي

2021/5/30

اليوم العاملي للتصلب اللويحي

تفعيل يوم السبت البنفسجي

2021/7/31

يوم السبت البنفسجي

تفعيل اليوم الوطني الحادي والتسعني للمملكة

2021/9/23

يوم وطني

تفعيل اليوم العاملي للبرص

2021/10/9

اليوم العاملي للبرص

تفعيل اليوم العاملي للصفحة النفسية

2021/10/10

اليوم العاملي للصفحة النفسية

تفعيل اليوم العاملي لرسطان الثدي

2021/10/18

اليوم العاملي لرسطان الثدي

اليوم العاملي لإلعاقة

2021/12/8

يوم اإلعاقة

يوم التطوع العاملي

2021/12/11

يوم التطوع

تفعيل اليوم العاملي للتطوع

2021/12/21

يوم التطوع العاملي
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ثالث عشر :المؤتمر العربي لزواج األشخاص ذوي اإلعاقة:
بالرغم من سعي املنظامت الدولية منذ مثانينيات القرن املايض إىل إدراج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن
األجندة الدولية ،ورغــم منافسة املؤسسات البحثية األكادميية والصحية ومؤسسات املجتمع املــدين من
الجمعيات األهلية يف متابعة آخر املستجدات والتوجهات الحديثة املتعلقة بزواج ذوي اإلعاقة.
إال أن زواج هذه الفئة ال يزال يعاين من تحديات ترشيعية وصحية وتأهيلية واجتامعية يحتاج معها إىل تسليط
الضوء عليها ومعالجتها.
لذا حرصت الجمعية عىل تبني إقامة مؤمتر علمي متخصص يف مجال االهتامم بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة
بالرتكيز عىل زواج هذه الفئة وما يرتبط بذلك من بناء ارسة سعيدة ومستقرة.
عليه فقد متت موافقة الجهات املختصة عىل إقامة املؤمتر العريب لزواج األشخاص ذوي اإلعاقة خالل الفرتة
من  6-5ديسمرب 2021م برعاية كرمية من صاحب السمو املليك األمري :فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – أمري
منطقة الرياض ،حيث اشتمل املؤمتر عىل ( )6جلسات و ( )20متحدثاً ،كام بلغت أوراق العمل ( )11ورقة علمية
وورشة عمل واحدة ،كام أن هناك ( )8تجارب منها ( )3تجارب لجمعيات خريية و ( )5تجارب فرديه.
والبيان أدناه يبني بيان توضيحي مفصل لحضور املؤمتر.
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إحصائيات حضور المؤتمر (البلدان)

حضور المؤتمر
537
آسيا

%3

16

أوروبا

%3
%2
%6

14
أمريكا
13

الشرق األوسط

%86

460

أفريقيا
34

إحصائيات حضور المؤتمر
350
300
250
200
110

80
45

عدد الحضور

حفل

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

االفتتاح

6

5

4

3

2

1

350

110

45

200

250

300

80
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إحصائيات المتحدثين
المتحدثون المحليون

المتحدثون الدوليون

19

1

%5

%95

إحصائيات البرنامج العلمي

عدد الجلسات

%16
عدد المحاضرات
20

6

%16

%52

%13
الملخصات العلمية المرفوضة

%3

1
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الملخصات العلمية المقدمة
6

الملخصات العلمية المقبولة
5

رابع عشر :موقع الجمعية اإللكتروني :www.tayseer.org.sa
ونظرا ً ملا تتطلبه معايري الحوكمة والشفافية والتيسري يف تقديم الخدمة فقد قامت الجمعية بإعادة تصميم
وبرمجة موقعها اإللكرتوين حيث أصبح يحقق املتطلبات الالزمة من إضافة خدمة املتجر اإللكرتوين والدفع
وصمم بشكل يحقق للمستفيدين معرفة وسهولة الحصول عىل الخدمة من خالل النفاذ إليها
اإللكرتوين أيضاًُ ،
بشكل ثلث وسهل ،باإلضافة إىل مراعاة تحقيقه ملعايري الوصول الشامل لذوي اإلعاقة باالتفاق مع برنامج
الوصول الشامل لجامعة امللك سعود لتنفيذ ذلك.

خامس عشر :منصة ِقران:
ويك تكون الخدمة املقدمة ذات جودة عالية فقد قامت الجمعية أيضاً بإعادة تصميم وبرمجة منصة ِ
قران الخاصة
بتيسري البحث عن رشيك الحياة للراغبني يف الزواج من ذوي اإلعاقة واألصحاء الراغبني االرتباط بهم ،وال زال
العمل تحت اإلجراء يف تنفيذ ذلك.

سادس عشر :مقر الجمعية:
بنا ًء عىل الهدف األول من أهداف الخطة االسرتاتيجية للجمعية الذي ينص عىل:
 السعي للوصول إىل بيئة عمل جاذبة من خالل منظومة عمل متكاملة ،بحيث أنيكون لدى الجمعية مقر يستوعب العاملني وتتوفر به كافة التجهيزات.
فقد حرصت الجمعية عىل البحث عىل مقر جديد يحقق هذا الهدف من حيث املساحة واملوقع االسرتاتيجي
وتوفر الخدمات الالزمة ،ويف مقدمتها الوصول الشامل لذوي اإلعاقة فقد تم بحمد الله وبعد بحث قارب أربع
أشهر تحقيق ذلك من خالل املقر الذي تم النقل إليه بشارع عىل الحراين املتفرع من شارع عثامن بن عفان
ريض الله عنه بحي التعاون ،حيث يشتمل عىل:
أ .مكتب مبساحة  326مرت مربع خاص بالجمعية قد متت تهيئته مبا يلزم لجعله بيئة عمل مناسبة وجاذبة.
ب .مكتب مبساحة  184مرت مربع لصالح مركز تيسري لإلرشاد واالستشارات األرسية التابع للجمعية وجاري
العمل باستكامل ما يلزم بشأنه.
ج .الحصول عىل داعم لدفع إيجار املقر .
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سابع عشر :مركز تيسير لإلرشاد واالستشارات األسرية:
وسعياً من الجمعية يف تقديم أعىل مستويات الخدمة ملستفيديها وحرصاً منها عىل
وجود ذراع استثامري يلبي احتياجات الجمعية املالية فقد تم وبحمد الله الحصول عىل
املوافقة املبدئية لتأسيس مركز تيسري لإلرشاد واالستشارات األرسية الذي سيكون
بعون الله وتوفيقه منوذجاً نوعياً يف خدمة اإلرشاد واالستشارات األرسية لذوي اإلعاقة واألصحاء ،والعمل جاري
عىل استكامل إجراءات الحصول عىل الرخصة بصورتها النهائية ،سائلني املوىل عز وجل العون والتوفيق يف
ذلك.

ثامن عشر :الدعوات:
لقد تلقت الجمعية العديد من الدعوات من العديد من الجهات املختلفة للمشاركة يف األنشطة والفعاليات
التي قامت بتنظيمها ،وحرصاً منها يف مشاركة تلك الجهات وفقاً للفرص املتاحة فقد لبت الجمعية ما أمكن من
تلك الدعوات كام يف الجدول املبني أدناه:
الجهة

التاريخ

املناسبة

جمعية املكفوفني األهلية (رؤية)

2021/10/15م

ملتقى بصائر متألقة

مراكز التأهيل الشامل لإلناث والذكور بالرياض

2021/12/8م

يوم اإلعاقة العاملي

لجنة التنمية االجتامعية األهلية بالدرعية

2021/12/11م

اليوم العاملي للتطوع

مؤسسة سعي الخريية

2021/12/15م

حفل توقيع عقود لوظائف ذوي اإلعاقة

املجلس الفرعي التخصيص لجمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة

2021/12/20م

جمعية املكفوفني األهلية (كفيف) بالرياض

2021/12/21م
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امللتقى األول لجمعيات األشخاص
ذوي اإلعاقة
تكريم املتطوعني مبناسبة يوم التطوع
العاملي

تاسع عشر :الهيكل اإلداري:
بنا ًء عىل ما تقتضيه مصلحة الجمعية التطويرية فقد تم إعادة الهيكلة اإلدارية لها مراعية يف ذلك استحداث
العديد من الوحدات التي البد من وجودها لتحقيق مستوى متميز يف تقديم الخدمة للمستفيدين وأرسهم،
كام هو مبني يف النموذج أدناه:

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
السكرتارية

لجنة املراجعة الداخلية والجودة

مركز تيسري لإلرشاد
واالستشارات األرسية

املدير التنفيذي
السكرتارية التنفيذية

الشؤوت اإلدارية واملالية

شؤون
املوظفني

وحدة
التطوير

الشؤون
القانونية

املحاسبة

الخدمات
املساندة

إدارة العالقات العامة واإلعالم

وحدة
املراسم
والترشيفات

املركز
اإلعالمي

وحدة
العضوية

خدمات األرس

وحدة
التطوع

وحدة البحث
االجتامعي

وحدة
الرشاكات

وحدة
عالقات
املستفيدين

وحدة
اإلسكان
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املوارد املالية

وحدة
التمكني

وحدة الرتفيه
وجودة الحياة

وحدة الربامج
واملشاريع

وحدة
االستثامر

وحدة
عالقات
الداعمني

وحدة
التسويق

وحدة
االستدامة

عشرون :التغطيات اإلعالمية:
بالرغم من عدم وجود موظفني للعالقات العامة واإلعالم بالجمعية لعام 2021م إال أن الجمعية ركزت عىل أن
تكون خدمات ُها هي التي تكون رافدها اإلعالمي ،وقد تم بحمد الله وتوفيقه تحقيق ذلك ،حيث كان للخدمات
املقدمة دورها الكبري يف نرش اسم الجمعية داخل اململكة وخارجها ويف األوساط املجتمعية املختلفة ،وقد
تم األخذ يف االعتبار تأسيس مركز إعالمي للجمعية وتزويده بالكوادر الالزمة والجدول أدناه يبني أبرز ما تم إنجازه
من نشاط إعالمي للجمعية خالل 2021م.

الصحافة

التليفزيون

اإلذاعة

موشن جرافيك

47

6

3

12

األفالم الوثائقية

التغريدات

الترصيحات

البوسرتات

1

379

5

164

الفيديوهات

الصور

زوار الجمعية

44

147

11
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ثانيًا :التقرير المالي
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اإليرادات لعام 2021م

4.579.832
إجاميل اإليرادات

والتربعات غري املقيدة

1.007.576
إجاميل اإليرادات

والتربعات املقيدة

5,587,408

إجاميل اإليرادات
والتربعات
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إجاميل املرصوفات لعام 2021م

4,050,000

النقد لدى البنوك

1,073,925

176,516

الفائض النقدي

1,292,594
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42,153

صايف األصول املقيدة

2021/12/31

برنامج عانية
رعاية حفل الزفاف الخريي
املنح الحكومي  -مرصوفات تشغيلية
برنامج التدريب والتأهيل (وعي)
الزكاة
برامج موسمية
املنح حكومي  -دعم القطاع
برنامج عون
املتجر اإللكرتوين

385,000
254,576
166.350
137,659
84,749
54,501
50,000
36,000
5,092
1,173,927

التربعات النقدية املقيدة

2021/12/31

رعاية حفل الزفاف الخريي
برنامج عانية
برامج موسمية
برنامج التدريب والتأهيل (وعي)
برنامج عون
برامج الجمعية
السلة الغذائية
املتجر االلكرتوين

1,015,300
960,000
100,000
203,000
36,000
25,000
24,120
5,092
2,368,512

إعانة الوزارة

2021/12/31

دعم حكومي  -تشغييل
دعم حكومي  -دعم القطاع

166.350
50.000
216.350

مرصوفات الربامج واألنشطة

2021/12/31

مساعدات زواج
رعاية حفل الزفاف الخريي
برنامج التدريب والتأهيل ( وعي )
مرصوفات إيجار  -محملة عىل النشاط
السلة الغذائية
األمسيات التوعوية

575,000
384,000
65,217
40,000
28,200
2,650
1,095,067
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الموازنة التقديرية لعام 2022م:
تعريف الموازنة  :املوازنة العامة للجمعية هي بيان تفصييل يوضح تقديرات إيرادات الجمعية ومرصوفاتها،
معربا عن ذلك يف صورة وحدات نقدية تعكس يف مضمونها خطة الجمعية لسنة مالية مقبلة.

موازنة عام 2022م
ايضاح

غيـر مقيــدة

مــقيـــدة

أوقــاف

2022م

اإليرادات واملكاسب
التربعات النقدية العامة

1,500,000

1,500,000

التربعات النقدية املقيدة لألنشطة

16,068,164

16,068,164

تربعات الزكاة

384,749

384,749

اشرتاكات العضوية

20,000

20,000

500,000

520,000

تربعات خدمات تطوعية

1,500,000

1,500,000

املنح الحكومي

500,000

500,000

تربعات عينية

املجموع

20,000

18,972,913

1,520,000

0

20,492,913

املرصوفات والخسائر
16,068,164

16,068,164

مرصوفات األنشطة

1,370,900

2,870,900

مرصوفات الزكاة

200,000

200,000

مرصوفات خدمات تطوعية

1,500,000

1,500,000

مرصوفات عينية

20,000

500,000

520,000

املرصوفات العمومية واالدارية

1,500,000

املجموع

1,520,000

19,639,064

0

21,159,064

العجز أو الفائض قبل الرصيد املرحل

0

666,151-

0

666,151-

الرصيد املرحل يف بداية السنة

285,018

1,007,576

0

1,292,594

0

0

0

626,443

صايف األصول يف بداية السنة
العجز أو الفائض

341,425

285,018
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الداعمون

MEDICAL CLINICS
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ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ذوي ا ﻋﺎﻗﺔ
ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻜﻮﻳﻦ أﺳﺮ ﺳﻌﻴﺪة وﻣﺴﺘﻘﺮة

www.tayseer.org.sa
info@tayseer.org.sa
اﻟﺒﻨﻚ اﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري

SA7710000022300000323000
ﻣﺼﺮف ا ﻧﻤﺎء

SA3205000068202633224000
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮاﺟﺤﻲ  /اﻟﻌﺎم

SA3880000622608012555551
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮاﺟﺤﻲ  /اﻟﺰﻛﺎة

SA8080000622608010556692
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮاﺟﺤﻲ  /اﻟﺘﺒﺮع

SA0580000622608010556684
0530011503

0112511004
tayseer_org
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