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نفوق التوقعات ونتخطى الحدود





صاحب السمو امللكيخادم احلرمني الشريفني

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

أمير منطقة الرياض
الرئيس الفخري

المهندس
ناصر بن محمد المطوع 

رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
تتشرف جمعية حركية بصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيسًا  فخريًا للجمعية.

ويرأس مجلس إدارة الجمعية سعادة المهندس ناصر بن محمد المطوع ، ويضم في عضويته عددًا من أصحاب السعادة.
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أ. عسكر حريميص الحارثي
نائب الرئيس

أ. بندر بن فهد بن مقيل
عضو

أ. عبدالرحمن بن سالم السيف
المشرف المالي

أ. عبدالرحمن بن سعد الجبرين
عضو

م. بندر بن عبداهلل الراجحي
عضو

أ. منصور بن علي الحربي
عضو

د. طالل بن سليمان الحربي
عضو

د. طامي بن فهيد المطيري
عضو

أعضاء مجلس اإلدارة
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 األستاذ محمد بن سعد الحمالي

 مدير عام الجمعية

جائزة األميرة صيتة للتميز 
في العمل االجتماعي

شهادة األيزو
9001 

ملتقى المبادرات 
النوعية 2019 م

بدعم  ثم  وجل،  عزو  اهلل  من  بتوفيق  الحركية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتمكين  لخدمة  والعطاء  البذل  من  عام 
اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  رئيس  من  ومتابعة  بتوجيهات  تعمل  متخصصة  عمل  كوادر  وبوجود  المجتمع  وتكاتف 

تكللت بتحقيق جمعيتكم عدد من اإلنجازات نستعرضها معكم في التقرير السنوي لعام 2019م .

كلمة المدير العام
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تٔاسست جمعية اإلعاقة الحركية للكبار ”حركية” بموجب خطاب وزارة الشؤون االجتماعية رقم 6 - 72218 - ش 
وتاريخ 20-10-1427هــ والتي تخضع ألحكام الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء 
رقم 107وتاريخ 25-6-1410هــ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون االجتماعية رقم 760 وتاريخ 30-

1-1412هــ والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وسّجلت بالسجل الخاص لديها برقم 367 بتاريخ 18-7-1428هــ.
وهي تهتم بذوي اإلعاقة الحركية من الكبار، وتسعى جاهدة في المحافظة على حقوق المعاقين التي كفلتها 
الدولة لهم، وتحاول تحقيق عملية دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع لكي ينال الوطن نصيبه من خدمة ابنائه و بناته.

»تٔاسيس الجمعية«



التقرير السنوي لعام 1441 هـ - 2019م10

رؤيتنا: 
نفوق التوقعات ونتخطى الحدود

رسالتنا:
تنمية  في  والمساهمة  وتنميتهم،  للكبار  الحركية  اإلعاقة  ذوي  حياة  بتيسير  نعتز 
المجتمع بإخالص واحترافية وتفان من خالل العمل الجماعي لكوادر متخصصة يتم 
 ، تنميتها باستمرار وباالستخدام األمثل لكافة الموارد والوسائل المتطورة إداريًا وتقنيًا 

متفوقين على تطلعات المستفيدين والداعمين.

أهدافنا:
¦ األداء وفقًا لمعايير الجودة العالمية.	
¦ جعل المستفيدين والمجتمع محاور اهتمامنا.	
¦ االندماج في المنظومات العالمية.	
¦ تطوير البنية التحتية وبيئة العمل بالجمعية.	
¦ التطوير المستمر للجمعية تنظيميًا وبشريًا.	
¦ التوسع الرأسي واألفقي.	
¦ تحقيق االستدامة المالية للجمعية.	



 الملخص التنفيذي

مؤشرات األداء العام 
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نستعرض مؤشرات 
األداء العام للبرامج التي 

قدمتها الجمعية 

برامج
الجمعية

1396
90

3705

80

270

27,088

1233

572

11,500

49,088

148013,200

عريس وعروسة
خــالل 9 سـنــوات

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

لعام 2019 م

لعام 2019 م

لعام 2019 م

لعام 2019 م

لعام 2019 م

لعام 2019 م

مستفيد ومستفيدة

مستفيد ومستفيدة

رحلة نقل

مستفيد مستهدف حاج وحاجة خالل 7 مواسم 

برنامج الزواج الجماعي 

برنامج صيانة الكراسي 

برنامج المساعدة على اإلنجاب 

برنامج الحج والعمرة

برنامج نقل ذوي اإلعاقة 

برنامج الملتقى الشهري 
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72633 403

7

240

20298

4531 10,95533 1240

1520630

اإلجمالياإلجمالي اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالياإلجمالي

لعام 2019 ملعام 2019 م لعام 2019 م

لعام 2019 م

لعام 2019 م

لعام 2019 ملعام 2019 م

مستفيد ومستفيدة مقعداً  مستهدفاً  أســـــرة  مستفيد ومستفيدة

العدد المستهدف أسرة
سنوياً

متطوع و متطوعة

برنامج اإلبتعاث الخارجيبرنامج المساعدة العامة برنامج التٔاهيل العالجي

برنامج اإلسكان التنموي 

برنامج التدريب والتوظيف

برنامج التطوع برنامج مشوارك باليد
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برنامج الزواج الجماعي لذوي  اإلعاقة الحركية

عريس و عروسة  خالل 9 سـنــوات1,396 

لذوي  معين  خير  هم  واألبناء  )األســرة 
اإلعاقة بعد اهلل سبحانه في حياتهم 
وسيلة  ــل  ــض أف ــو  ه ــزواج  ــ الـ أن  كــمــا 
لتحقيق االستقرار النفسي والدمج في 
عن  البحث  لصعوبة  ونظرًا  المجتمع، 
الــزواج،  تكاليف  وارتفاع  الحياة  شريك 
البرنامج  هــذا  الجمعية  أنشٔات  فقد 
ذوي  تواجه  التي  الصعوبات  لتسهيل 

اإلعاقة وتخفيف األعباء عنهم(.

هذا  ضمن  الجمعية  تقدم  ماذا 
البرنامج :

¦ تســاعد الجمعيــة منســوبيها مــن 	
ذوي اإلعاقة في البحث عن شــريك 
حياتــه من خالل وحــدة التوفيق بين 

األزواج بالجمعية.

¦ تقيــم الجمعيــة دورات وندوات عن 	
الحياة الزوجية واألسرية.

¦ تقدم لهم الجمعيــة إعانات مادية 	
وعينية تصــل الــى 30.000 ريال جزء 
منهــا نقدي وجــزء عبارة عــن توفير 

أثاث وأجهزة منزلية.
¦ جماعــي 	 زواج  حفــل  لهــم  تقيــم 

ســنويًا يرعاه أميــر منطقــة الرياض 
الرئيس الفخري للجمعية.

¦ تقــوم الجمعيــة بإدراجهــم ضمن 	
االنجــاب  علــى  المســاعدة  برامــج 

بالتعاون مع المراكز المتخصصة.

انجازات البرنامج :
¦ أقامت الجمعيــة 9 زواجات جماعية 	

خالل السنوات السابقة.

استفاد من البرنامج
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برنامج المساعدة على اإلنجاب

أســــــــــــــــــرة572

برنامج المساعدة على اإلنجاب:
أحيانًا  الحركية  اإلعــاقــة  ذوي  )يحتاج 
مثل  اإلنــجــاب  على  مساعدة  لعوامل 
لذا  المجهري،  التلقيح  األنابيب،  أطفال 
البرنامج  هذا  الجمعية  استحدثت  فقد 
في  المتخصصة  المراكز  مع  بالتعاون 

هذا المجال( .

هذا  ضمن  الجمعية  تقدم  ــاذا  م
البرنامج :

¦ فــي 	 منســوبيها  الجمعيــة  تســاعد 
دفع قيمة التكاليــف لعمليات الحقن 
وبحــد  األنابيــب  وأطفــال  المجهــري 

أقصى 10 آالف ريال.

¦ تقــدم الجمعية خصومات نقدية في 	
المتخصصــة لعــالج  المراكــز األهليــة 

العقم واإلنجاب.
¦ وقعــت الجمعية عــدة شــراكات مع 	

عدد من المراكز المتخصصة.
¦ عقــدت الجمعيــة اتفاقية تعــاون مع 	

مدينة الملك فهــد الطبية لعالج عدد 
100 مســتفيد ومســتفيدة لعمليــات 

المساعدة على اإلنجاب .

عدد المستفيدين من هذا البرنامج:
¦ 1144 مســتفيد ومســتفيدة )تشــمل 	

عمليــات أطفال األنابيــب والخصومات 
النقدية في المراكز الطبية(.

استفاد من البرنامج
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برنامج النقل لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

ذوي  لألشخاص  النقل  برنامج 
اإلعاقة الحركية:

وذوي  الحياة  شــــريان  )المواصالت 
اإلعاقة يحتاجون لتيسير وصولهم 
للمرافق العامة بواســــطة سيارات 
مجهــــزة تراعــــي خصوصيتهــــم 
تنقل  لصعوبة  ونظرًا  واحتياجهم، 
مســــتخدمي الكراسي المتحركة، 
البرنامج  الجمعية هذا  أنشٔات  فقد 
من خالل تجهيز سيارات مخصصة 

ومزودة برافعات هيدرولوكية(.

الجمعية  لــهــم  تــقــدم  مـــاذا 
ضمن هذا البرنامج :

¦ مــع 	 شــراكة  الجمعيــة  وقعــت 

أشهر الشركات المشغلة لخدمة 
طلب النقل عبر تطبيقات األجهزة 

الذكية )شركة كريم(.
¦ وفرت الجمعية سيارات نقل لذوي 	

اإلعاقة داخل وخارج الرياض.

مجاالت النقل: 
حجاج  نقل  في  الجمعية  ساهمت 
اإلعاقة  ذوي  من  الحرام  اهلل  بيت 
الطبية  المستشفيات والمدن  ونزالء 

للمحافل والمناسبات.

رحلــة نقــل  49,088 أكثر من

نفذت الجمعية
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مستفيد ومستفيدة 11,500

برنامج صيانة الكراسي 
المتحركة:

هــو  للمعــاق  المتحــرك  )الكرســي 
الوســيلة الوحيــدة لتنقلــه اليومــي 
ونظرًا لعدم وجود ورش متخصصة 
والرتفــاع أســعار قطــع الغيــار فقد 
أسســت الجمعية هــذا البرنامج من 
خــالل ورشــة ثابتــة وأخــرى متنقلــة 
تصــل مباشــرة للمســتفيد لصيانــة 

الكرسي(.

خالل  من  الجمعية  تقدم  ماذا 
هذا البرنامج:

¦ وفــــــــرت الجمعيـــــــة )ورشتيــن( 	
متنقلة  وثابتــــــة ومجهزة بٔاحدث 
للوصول  الغيــــــار  وقطع  األدوات 

للمستفيدين داخل وخارج الرياض.

¦ أحــدث 	 مــع  الجمعيــة  تعاقــدت 
الصيانة  خدمة  لطلب  المشــغلين 
عبر تطبيقــات األجهزة الذكية من 

خالل تطبيق ازهلها.
¦ وفرت الجمعية فنيين متخصصين 	

في الصيانة.
¦ تســعى الجمعيــة حاليــًا للتواصل 	

مع المراكز والمعاهد المتخصصة 
لتطوير العمل في هذا المشروع.

¦ المعــارض 	 فــي  الورشــة  تشــارك 
والمناسبات داخل و خارج الرياض .

ماتم إنجازه:
¦ بلــغ عدد الورش حتــى اآلن 5  ورش 	

منها اثنتين متنقلة وأخرى ثابتة.
¦  تغطيــة الورشــة المتنقلة لجميع 	

محافظات الرياض .

برنامج صيانة الكراسي المتحركة

استفاد من البرنامج
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برنامج الحج والعمرة : 
)حج بيت اهلل الحرام أمنيه يتمناها كل مسلم، حيث أن المعاق 
يحتاج لسيارات مجهزة والسكن المناسب وكذلك العديد من 
مجهزة  حمالت  الجمعية  أطلقت  فقد  المستمرة.  الخدمات 

بالكامل(.

ماذا تقدم الجمعية من خالل هذا البرنامج :
¦ تحجيج 200 من ذوي اإلعاقة مع مرافقيهم سنويًا.	
¦ توفير سيارات حديثة ومجهزة لذوي اإلعاقة.	
¦ توفير سكن مناسب ومهئا في مكة والمشاعر.	
¦ إقامة ندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج.	
¦ البرنامج يغطي جميع ذوي اإلعاقة في المملكة .	

إنجازات البرنامج:
¦ الداخليــة 	 وزارة  مــن  صالحيــة  علــى  الجمعيــة  حصــول 

الستخراج تصاريح الحج لمنسوبي حركية .

برنامج الحج والعمرة 

مواسم 1,480  7 لـ  وحاجة  حاج 

استفاد من البرنامج



19 التقرير السنوي لعام 1441 هـ - 2019م

برنامج الملتقى الشهري
ذوي  لدمج  الجمعيــــة  برامــــج  ضمن 
اإلعاقة والترويح عن أنفســــهم فقد 
البرنامج من خالل  جاءت فكرة هــــذا 
منتجعات  في  شهرية  لقاءات  إقامة 
وديوانيــــات تهــــدف إلى تبــــادل اآلراء 
االجتماعــــي  والتواصــــل  والتعــــارف 
ويتخلله عدد من الفعاليات والفقرات.

خالل  من  الجمعية  تقدم  مــاذا 
هذا البرنامج

¦ االعاقة 	 لــــذوي  الفرصــــة  اتاحــــة 
من  مالديهم  وإبــــراز  للمشــــاركة 

تجارب وخبرات ومواهب.
¦ المختصين 	 مــــن  عدد  اســــتضافة 

والخبــــراء فــــي مجــــال اإلعاقــــة 
للمشاركة.

¦ تقديم فقرات ترفيهية ومسابقات.	

ماتم إنجازه :
¦ تســعى الجمعيــة حاليًا للتســويق 	

االجتماعــي  حركيــة  مركــز  لبنــاء 
ويكــون مقرًا إلنشــاء نــادي رياضي 
ترفيهــي ثقافي صحي تســتضيف 
من خالله منسوبيها بشكل يومي.

برنامج  الملتقى الشهري

مستفيد ومستفيدة 13,200 أكثر من

استفاد من البرنامج
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مشوارك باليد 
برنامـــج تمكيـــن ذوي اإلعاقـــة من 
العمل في القطاع الخاص بالتعاون 
مـــع مؤسســـة الوليـــد لإلنســـانية، 
حيـــث أطلقـــت الجمعيـــة برنامـــج 
»مشـــوارك باليد« وهو أحـــد مبادرات 
شـــركائها  مع  بالتعاون  الجمعيـــة 
إلى  يهدف  والـــذي  االســـتراتيجيين، 
خلـــق بيئـــة عمـــل جديـــدة تواكب 
لكي  الحديـــث  العصـــر  متطلبـــات 
الحركية  اإلعاقة  ذوي  تمكيـــن  يتم 
منسوبي الجمعية من إيجاد فرصة 
وتســـاعدهم  تمّكنهم  لهم  عمل 

أنفســـهم  علـــى  االعتمـــاد  علـــى 
من  الخاص  القطـــاع  فـــي  والعمل 
مجهـــزة  ســـيارات  اســـتالم  خـــالل 
بٔاجهزة القيادة والعمل مع شـــركة 
كريم لتكون مصدر دخل لهم وفق 

شروط وضوابط أعدتها الجمعية.

ماذا تم في هذا البرنامج :
مؤسســـة  مـــع  الجمعيـــة  وقعـــت 
تعـــاون  مذكـــرة  لإلنســـانية  الوليـــد 
وشـــابة  شـــاب   200 دعـــم  بهـــدف 
ســـنويًا للعمل في نقل الـــركاب، عبر 

.. كريم  شـــركة  تطبيـــق 

برنامج مشوارك باليد 

ــد20 ــي ــف ــت ــس م

استفاد من البرنامج
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برنامج التٔاهيل العالجي والصحي :
لذا  اإلعاقة  ذوي  لجميع  مهم  مطلب  العالجي   التٔاهيل 
مع  التعاقد  خالل  من  البرنامج  هذا  الجمعية  أنشٔات  فقد 
عدد من المراكز الطبية المتخصصة لتقديم هذه الخدمة 

لجميع النواحي الصحية والنفسية .

ماذا تقدم الجمعية من خالل هذا البرنامج  وما تم 
إنجازه:

¦ العالج الطبيعي .	
¦ تدريبات التوازن الحركي .	
¦ البرامج الصحية و تشمل كشــف النظر واألسنان والعيون 	

والتحاليل الطبية .
¦ التدريبات الرياضية . 	

برنامج التٔاهيل العالجي والصحي

مستفيد ومستفيدة4,531

استفاد من البرنامج
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برنامج التدريب والتوظيف
والقطاع  اإلعاقة  ذوي  بين  التواصل  لتيسير  البرنامج  هذا  ويهدف 
االستشارات  وتقديم  بالتوظيف  تنتهي  تدريبية  برامج  عبر  الخاص 

الخاصة في هذا المجال.

ماذا تقدم الجمعية ضمن هذا البرنامج :
¦ قامت الجمعية بتدشــين مكتب خــاص للتوظيف بالتعاون مع 	

صنــدوق تنمية الموارد البشــرية »هدف«  وذلك لمســاعدة ذوي 
اإلعاقة للبحث لهم عن وظائف تناسبهم.

¦ تعاقــــدت الجمعيــــة مع عــــدد من المراكـــــــز والمعــــــاهد 	
واألكاديمـــــــيات لتنفيــــذ دورات فنيــــة ونظريــــة وتطبيقيــــة 

ومتخصصة.
¦ بلــغ عدد المتقدمين من ذوي اإلعاقــة الحركية لبرامج التدريب 	

والتوظيف حتى اآلن أكثر من 2000 من ذوي اإلعاقة الحركية.

مستفيد ومستفيدة1,240 

برنامج التدريب والتوظيف

استفاد من البرنامج
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برنامج  االبتعاث الخارجي ) ابتعاث ( : 
يهـــدف إلـــى تمكيـــن منســـوبي حركيـــة مـــن ذوي 
اإلعاقـــة الحركيـــة إلكمـــال الدراســـة الجامعيـــة 
ـــوراه  ـــتير والدكت ـــوس والماجس ـــة البكالوري لمرحل
خـــادم  ببرنامـــج  وإلحاقـــه  المملكـــة  خـــارج 
الحرميـــن الشـــريفين لالبتعـــاث الخارجـــي حتـــى 
ـــارج  ـــي الخـــ ـــم ف ـــال دراستهـــ ـــن إكم ـــوا م يتمكن
والعـــــــودة بعــــــد  ذلـــك إلكمـــال مســـيرتهم 
العمليـــة فـــي خدمـــة وطنهـــم ومجتمعهـــم.

عدد المقاعد المخصصة لذوي اإلعاقة 50.

برنامج االبتعاث الخارجي 

طالب وطالبة من ذوي اإلعاقة 33 أكثر من

استفاد من البرنامج
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برنامج االسكان التنموي
وزارة  مــع  بالتعــاون  الجمعيــة  برامــج  أحــد  التنمــوي  اإلســكان   
اإلســكان، ويهــدف لتلبيــة احتيــاج أســر ذوي االعاقــة منســوبي 
الجمعيــة وتمكيـــنهم مــن تملـــك الســكن المناســب أو االنتفــــاع 
ــن  ــراء أو م ــالل الش ــن خ ــا م ــكنية، إم ــدات الس ــر الوح ــر توفي ــه عب ب
ــوزارة. ــكنية لل ــدات الس ــالل الوح ــن خ ــاء، أو م ــييد والبن ــالل التش خ

ماذا قدمت الجمعية في هذا البرنامج :
¦ أبرمــت الجمعيــة مذكرة تعــاون مــع وزارة اإلســكان في هذا 	

المجال.
¦ أنشــٔات الجمعية وحدة متخصصة وفريق مختص لبحث األسر 	

المستحقة ودراسة الحاالت والتنسيق مع الوزارة.
¦ بدأت الجمعيــة بتفعيل هذا البرنامج ورفع أســماء منســوبيها 	

للوزارة.
¦ اســتلمت 8 أسر من مستفيدي الجمعية وحدات سكنية برعاية 	

أمير الرياض ومعالي وزير اإلسكان.

برنامج اإلسكان التنموي

أســـــــــــرة15

استفاد من البرنامج
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برنامج المساعدات العامة:
نظــرًا لوجــود العديــد مــن أســر ذوي االعاقــة  المحتاجــة فقــد أنشــٔات 
الجمعيــة هــذا البرنامــج مــن خالل قســم خــاص بالبحــث االجتماعي لدراســة 

ــتفيدين. ــن والمس ــن الداعمي ــل بي ــهيل التواص ــا وتس ــاالت وتقييمه الح

ماذا تقدم الجمعية من خالل هذا البرنامج:
والســلة  كاألضاحــي  موســمية  مســاعدات  برامــج  معــاق،  اســرة  كفالــة 

 . الشــتاء، تفريــج كربــة(  الرمضانيــة وكســوة 

ما تم إنجازه:
¦ ســاهمت الجمعيــة بالتعــاون مــع بعــض الداعميــن وأهــل الخيــر فــي 	

تفريــج كــرب العديــد مــن منســوبيها.
¦ ساهمت الجمعية في ترميم وتٔاثيث بعض منازل منسوبيها.	
¦ ساهمت الجمعية في سداد إيجارات لمنازل عدد من منسوبيها.	
¦ مــن 	 العديــد  معامــالت  لمتابعــة  الســعي  فــي  الجمعيــة  ســاهمت 

الدوائــر. لــدى  منســوبيها 

برنامج المساعدات العامة

أســـــــــرة10,955

استفاد من البرنامج
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الرؤية : 
فريق طمــوح ومتمــــيز في مجـــــال  التطــوع على مســــتوى 

المملـكة .

الرسالة : 
حركية  لمنسوبي  عالية  وبجــودة  تطوعية  خدمـــات  نقـــدم 
رؤية  لتحقيق  والخاص  العام  القطاع  من  الشركاء  وجمـيع 

المملكة 2030.

األهداف : 
¦ تقديــم المســاندة والدعم لــذوي اإلعــــاقة  الحركية في 	

جميع برامج الجمعية.
¦ المســاهمة في دعـــــم جمعـــــية اإلعاقــــة  الحركية فنيًا 	

وإداريًا بجميع التخصصـــــات  العلمية والتقنية .
¦ نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتـــمع .	
¦ إتاحة الفرصة لجـمــــيع فئــات المجتمـــــع بالمشاركة في 	

فرص التطوع لدى جمعية حركــية.

متطوع و متطوعة 630

فريق حركية التطوعي
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¦ أتمتــة الجمعية عبر إطالق حزمة من األنظمة والخدمات اإللكترونية الداخلية 	

والخارجية.

¦ تطبيق معايير الحوكمة واإلشراف والجودة.	

¦ تٔاسيس أنظمة وسياسات ولوائح داخلية للجمعية.	

¦ تفعيل الخدمات اإللكترونية لمستفيدي الجمعية.	

¦ تحويل خدمة النقل لذوي اإلعاقة عبر اســتخدام التطبيقات الذكية بالتعاون 	

مع شركة كريم.

¦ تفعيل خدمة الصيانة المتنقلة لصيانة العربات والكراســي، عن طريق تطبيق 	

إلكتروني عبر استخدام األجهزة الذكية.

¦ تحويل طلبات البرامج والخدمات لمســتفيدي الجمعية إلى طلبات إلكترونية 	

دون الحاجة لزيارة الجمعية.

البناء والتنظيم المؤسسي:
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وقعت الجمعية العديد من مذكرات التعاون والتفاهم مع 

عدد من الجهات لخدمة مستفيدي الجمعية ودعم البرامج 

والمشاريع المقدمة ومن أبرزها:

¦ لخدمــة 	 ســكني(  )برنامــج  اإلســكان  وزارة  مــع  تعــاون  مذكــرة 

مستفيدي الجمعية من ذوي اإلعاقة.

¦ وزارة التعليم )برنامج خادم الحرمين لالبتعاث الخارجي(.	

¦ شــراكة بين الجمعيــة ووزارة الداخليــة ووزارة الحــج والعمرة وحج 	

الراجحي .

¦ المجلس البلدي بالرياض.	

¦ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.	

¦ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرياض.	

¦ مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة.	

¦ عــدد مــن الجمعيــات الصديقــة لخدمــة ذوي اإلعاقة فــي أنحاء 	

المملكة )جمعية سواعد - جمعية عازم(.

¦ عدد من المراكز والمعاهد التدريبية.	

شراكات حركية:
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¦ عدد من الجهات الصحية لتٔاهيل وتدريب ذوي اإلعاقة.	

¦ دعم الجمعية لمنتخب المملكة لذوي االحتياجات الخاصة واللجنة البارالمبية .	

¦ شــراكة مــع إحــدى الشــركات التقنية فــي مجال خدمــة التبرع عبــر الرســائل النصية وزيــادة عدد 	

المشتركين.

¦ شراكة مع عدد من المؤسسات المانحة لدعم وتمويل أنشطة وبرامج الجمعية.	

¦ التنســيق الدوري: مع وزارة الداخلية - لدعم برنامج حج ذوي اإلعاقة وحصول الجمعية على تصريح 	

رسمي خاص بإصدار التصاريح.

¦ تفعيل وسائل التواصل االجتماعي وتوثيق حساب الجمعية في تطبيق تويتر رسميًا .	

¦ عقد شراكة مع شركة كريم في مجال نقل ذوي اإلعاقة الحركية.	
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¦ مشــاركة الجمعية الفاعلة في عدة مناســبات مثــل )معرض الكتــاب - الجنادرية  ملتقى 	

ألوان - فعاليات البجيري مهدوا لنا الطريق .... إلخ(.

¦ إطالق برامج لحديثي اإلعاقة وإشراكهم في فعاليات الجمعية والزيارات الخارجية بالتعاون 	

مع مدينة األمير ســلطان اإلنسانية ومدينة األمير سلطان الطبية العسكرية، ومدينة الملك 

فهد الطبية.

¦ شــراكة بالتعاون مع إدارة هندســة الشبكة بوزارة الشؤون اإلســالمية في تجهيز المساجد 	

وتهيئة منزلقات ذوي اإلعاقة.



أبرز التغطيات اإلعالمية
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التغطيات اإلعالمية

»حركية« تقيم حفل الزواج الجماعي التاسع

عبدالعزيز  بن  بندر  بن  فيصل  األمير  الملكي  السمو  صاحب  يرعى 
 /  6  /  15 الفخري لجمعية حركية في  الرئيس  الرياض  أمير منطقة 
1440هـ حفل الزواج الجماعي التاسع لذوي اإلعاقة الحركية، بفندق 

اإلنتركونتننتال.
الذي  1440هـ   /  6  /  14 يوم  النسائي  الــزواج  حفل  الحفل  ويسبق 
المنتسبات  وأهالي  وذوات  المجتمع  سيدات  من  العديد  سيحضره 

والعرسان.
محمد  بن  ناصر  المهندس  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
منظومة  ضمن  ئاتي  التاسعة  نسخته  في  الزواج  هذا  إن  المطوع: 
حيث  الحركية،  اإلعاقة  لذوي  الجمعية  تقدمها  التي  الخدمات  من 
نعتزم تزويج )100 شاب وفتاة( هذا العام تتكفل الجمعية بإقامة 
األولى  الدرجة  من  فنادق  في  وباإلقامة  العرسان  لجميع  الحفل 
منزلية  وأجهزة  وهدايا  نقدية  إعانات  تقديم  مع  أيام،  ثالثة  لمدة 
العالجية  بالبرامج  وإلحاقهم  الزواج  على  للمقبلين  تٔاهيلية  ودورات 

الالزمة.
التي  واإلنجازات  المناسبات  ضمن  تٔاتي  المناسبة  هذه  أن  واضــاف 
امتداًدا  الطموحة  اإِلنسانية  رسالتها  سياق  في  الجمعية  تحققها 
للدعم الكبير واالهتمام الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين 
للدعم  إضافة  الرشيدة،  وحكومتنا  األمين  عهده  ولــي  وسمو 

والتشجيع المتواصل من عامة المواطنين.
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التغطيات اإلعالمية

إتمام استعدادات حملة حج ذوي اإلعاقة الحركية للسنة السابعة

للسنة  حركية«،  »حج  برنامجها  »حركية«؛  للكبار  الحركية  اإلعاقة  جمعية  تنظم 
السابعة على التوالي.

 250 والبالغ عددهم مع مرافقيهم  الحركية،  اإلعاقة  ئاتي ذلك لتحجيج ذوي 
حاًجا من مختلف أنواع اإلعاقات الحركية.

أربعة  منذ  ــدأت  ب الجمعية  إن  الحمالي،  محمد  الجمعية،  عــام  مدير  ــال  وق
والفرز  المقابالت  إلجراء  لجنة  وتشكيل  للبرنامج،  واإلعداد  باالستعدادات  أشهر 
هيدرولوكية  برافعات  المزودة  النقل  حافالت  وصيانة  وتجهيز  للمتقدمين، 
والزيارات  المتحركة،  الكراسي  واستيعاب  اإلعاقة  ذوي  لنقل  خاصة  وتجهيزات 

للجهات الحكومية ذات العالقة للتنسيق وتقديم التسهيالت.
وأضاف: تم خالل األيام الماضية زيارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإلشراف 

على تجهيز مقر السكن وتهيئته لذوي اإلعاقة الحركية، ومخيم عرفات.
الحجاج  من  للمقبولين  مفتوحًا  لقاًء  الماضي،  السبت  يوم  الجمعية  وأقامت 
وشرح  الحج  بٔاركان  للتعريف  ومتطوعين؛  مشرفين  من  العمل  وفريق  وذويهم 
مناسك الحج، وبالحملة وتوزيع المهام الخاصة بالمشرفين والمتطوعين وذوي 

الحجاج ومرافقيهم.
بن  ناصر  المهندس  للكبار،  الحركية  اإلعاقة  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ورفع 
محمد المطوع، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده األمين، 
على  المعنية  كافة  والجهات  المكرمة،  مكة  منطقة  وأمير  الداخلية،  ولوزير 
اهتمامهم وعنايتهم بضيوف الرحمن، وتسخير الخدمات لتحجيج ذوي اإلعاقة.
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انطالق أعمال مجلس إدارة جمعية »حركية« في دورته الرابعة

دورته  في  األول  اجتماعه  للكبار  الحركية  اإلعاقة  جمعية  إدارة  مجلس  عقد 
بن  ناصر  المهندس  اإلدارة  مجلس  رئيس  برئاسة  الجمعية،  مقر  في  الرابعة 
الحارثي،  حريميص  بن  عسكر  المجلس  رئيس  نائب  وبحضور  المطوع،  محمد 
المهندس  من  كل  وعضوية  السيف،  سالم  بن  عبدالرحمن  المالي  والمشرف 
بندر بن عبداهلل الراجحي، والدكتور طالل بن سليمان الحربي، والدكتور طامي 
الحربي،  علي  بن  ومنصور  الجبرين،  سعد  بن  وعبدالرحمن  المطيري،  فهيد  بن 

وبندر بن فهد بن مقيل.
الرابعة  بدأ االجتماع بتهنئة األعضاء على انتخابهم لمجلس اإلدارة في دورته 

إلكمال مسيرة العطاء لخدمة الجمعية.
خالل  ومنجزاتها  الجمعية  عن  تعريفي  فيلم  عرض  األعمال  جدول  وتضمن 
السنوات الماضية، وجرى توزيع المهام على أعضاء المجلس باللجان التنفيذية 
المعلومات  وتقنية  والبرامج  المؤسسي  واالتصال  والتشريعات  واألنظمة 
واالستثمار، وكذلك مناقشة مواعيد اجتماعات المجلس. كما اتخذ المجلس 

القرارات والتوصيات الالزمة حيال الموضوعات المدرجة في جدول األعمال.
اهلل  »بفضل  فيها:  قال  بكلمة،  المطوع  ناصر  المهندس  صرح  االجتماع  وبعد 
-سبحانه وتعالى- في هذا اليوم المبارك عقدنا أول مجلس إدارة للجمعية 
في دورتها الجديدة، بحضور جميع أعضاء المجلس الذين انُتخبوا لهذه الدورة 
الجديدة. وبهذه المناسبة أهنئ الزمالء الذين تم انتخابهم من ِقبل الجمعية 
رئيًسا  أكون  بٔان  شرفوني  وقد  اإلدارة،  مجلس  في  أعضاء  ليكونوا  العمومية 
لمجلس اإلدارة. وأتقدم بالشكر الجزيل للزمالء الذين كانوا في مجلس اإلدارة 
يوفقنا  وأن  الجزاء،  خير  يجزيهم  أن   - وتعالى  -سبحانه  اهلل  وأسٔال  السابق، 

جميًعا لتحقيق األهداف التي قامت من أجلها هذه الجمعية«.
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اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

العالمي  اليوم  بمناسبة  حفال  أمس،  مساء  للكبار  حركية  جمعية  نظمت 
الجمعية وعائالتهم،  ، بحضور عدد كبير من منسوبي   2019 اإلعاقة  لذوي 

وذلك في العيثم مول بالرياض.
بعدها   ، الكريم  القرآن  من  بتالوة  واستهل  الملكي  بالسالم  الحفل  وبدئ 
ألقى عضو الجمعية العمومية فهد الشهري كلمة بهذة المناسبة، أعقبها 
وقفة مع ملهم من ذوي اإلعاقة الحركية راشد القنيعير سرد فيها قصة 
نجاحه وأبرز التحديات التي واجهته في مسيرة حياته، والتغلب عليها وتجاوز 

الصعاب من خالل دعم جمعية حركية .
التي  واإلنــجــازات  حركية  جمعية  عن  مرئي  عرض  الحضور  شاهد  بعدها 
تحققت عبر مسيرة 12 عاما من العطاء المتواصل ، ثم توالت فقرات احتفاء 
الجمعية بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه اهلل ـ التي تحاكي الوالء والفداء وتعزز الروح 
ذوي  مواهب  الحضور  وشاهد  الوطنية،  باألناشيد  النفوس،  في  الوطنية 
الكرسي  وعروض  الخفة،  العاب  تضمنت  التي  المسرح،  خشبة  على  اإلعاقة 
في  مباراة  الحفل  وتخلل  الشعرية،  والقصائد  الوطنية  واالغاني  المتحرك 
كرة الطائرة لذوي االعاقة بوضع الجلوس، وأركان عرض فيها إبداعات ذوي 

االعاقة واألعمال اليدوية.
عبد  المؤسسي  االتصال  رئيس  حركية  جمعية  إدارة  مجلس  عضو  وأوضح 
الرحمن الجبرين أن هذة الفعالية التي تقيمها جمعية حركية هي بالتزامن 
الفعالية  بهذة  تكتفي  لم  الجمعية  أن  حيث  لإلعاقة،  العالمي  اليوم  مع 
التذكير بهذة  إلى  أيام وتهدف  رزنامة كاملة تمتد لعدة  فحسب بل أعدت 
القضية وإدخال السرور على نفوس أبنائنا وإخواننا من ذوي االعاقة، وحشد 

ختام  في  القضية.  وهــذة  الفئة  هــذة  لخدمة  الهمم  وشحذ  الجهود 
الحفل كرم الجبرين الرعاة والداعمين لروزنامة حركية،وعدد من المبدعين 

والموهوبين.
الفعاليات  من  بالعديد  ويحفل  يومين،  لمدة  يستمر  االحتفال  هذا  أن  يذكر 
التوعوية والتثقيفية والمشاركات التعريفية بجمعية اإلعاقة الحركية للكبار 
،واالحتفاء بالمتطوعين والمتطوعات، وعرض إنجازاتهم الوطنية وتكريمهم 
لدورهم الفاعل في تحقيق أهداف حركية، إضافة إلى نشر ثقافة دمج ذوي 
اإلعاقة في المجتمع من خالل سباق األلوان، ومباراة في كرة الطائرة لذوي 
االعاقة بوضع الجلوس، وأركان تعرض فيها إبداعات ذوي االعاقة واألعمال 

اليدوية.
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»حركية« تختم مشاركتها في معرض الكتاب الدولي
أقيم  الذي  للمؤتمرات  الدولي  الرياض  بمعرض  مشاركتها  حركّية  جمعية  اختتمت 
10 أيام، شاركت الجمعية فيه على الجانب التوعوي وتوضيح مهام وأهمية  على مدى 
الكثير  بتسهيل  الجمعية  إسهام  وكيفية  الشخصية،  المستفيدين  حياة  على  الجمعية 
إمكانيات  وفق  لهم  الممكنة  النشاطات  وتفعيل  الجماعي  الــزواج  ومنها  األمــور؛  من 

الجمعية.
كما أبرزت الجمعية دورها في تسهيل إتمام الركن الخامس في اإلسالم للمستفيدين 

- الحج والعمرة - ودورها البارز من الناحية الدينية واالجتماعية.
وأوضحت الجمعية كذلك مهامها في عمليات النقل الحركي للمستفيد، وبرامج التٔاهيل 
ورعاية ذوي المواهب، والكثير من الفعاليات والبرامج التي تقدمها الجمعية لمستفيديها؛ 
حيث تم التعريف ببعض الخدمات وبٔاهداف الجمعية وخططها المستقبلية بما يتوافق 

مع رؤية 2030.
ُيذكر أن الجمعية برزت أيضًا بعملها التطوعي في المعرض؛ حيث قامت بتهيئة ما يقارب 
700 كرسي متحرك للمستفيدين، وأعطت الفرصة لمن يرغب بالتطوع والعمل الخيري؛ 

مما نتج عنه ما يقارب 50 متطوعًا ومتطوعة.
ولم ُتغفل الجمعية خدمات ما بعد االستعمال للكرسي المتحرك؛ حيث تم عمل صيانة 
أّيام؛   10 وهي  الجمعية  تواجد  فترة  خالل  المعرض  في  متحركًا  كرسيًا   180 من  ألكثر 
لتقديمها  باإلضافة  المتنقلة،  للكراسي  يومية  ميدانية  إصالح  عملية   18 يعادل  ما  أي 

للكراسي العادية للزوار.
بتجربة  المعافى  السليم  الشخص  يقوم  حيث  اللحظة«؛  »عيش  فعالية  إحياء  تم  كما 
استخدام الكرسي المتحرك، ُمقتربًا بواقعية مما يعيشه مستفيدو الجمعية من حياة 

ُمختلفة مع هذا الكرسي.
وفي الختام قال مدير عام جمعية حركية محمد الحمالي: صنائع المعروف تقي مصارع 
السوء؛ فالشكر موصول لمن يقوم على جمعية حركية من متبرعين ومنسوبين وأقارب 
وخص  ذاته،  المستفيد  أعين  في  نتاجه  نرى  الذي  وعملهم  دعمهم  على  مستفيدين؛ 

بالشكر أعضاء مجلس اإلدارة ورئيسها المهندس: ناصر بن محمد المطوع.
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حركية تقيم حفل اإلفطار لمنسوباتها

أقامت جمعية اإلعاقة الحركية للكبار حفل إفطارها الرمضاني بحضور عدد من 
منسوبات الجمعية بحضور تجاوز 180 مستفيدة في فندق التنفيذيين بالرياض .

الجوهرة  األستاذة  النسائي  القسم  مشرفة  المستقبلين  مقدمة  في  وكان 
الخراشي وعدد من المتطوعات بفريق حركية التطوعي

نالت  التي  المميزه  الفقرات  الكريم وعدد من  القران  واستهل الحفل بتالوة من 
على إستحسان الحضور.

سنويًا  الرمضاني  اإلفطار  حفل  إقامة  على  إعتادت  حركية  جمعية  أن  ُيذكر 
وإبداع  رمضان  روحانية  بين  تمتزج  مختلفة  فقرات  بعدة  منسوباتها  وبمشاركة 

الموهوبات.
من جهته، كرمت األستاذة الجوهرة الفائزات في مسابقة حفظ القرآن الكريم 

من منسوبات الجمعية الذي بلغ عددهم 21 متسابقة .
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جمعية »حركية« توفر خدمات مجانية لذوي اإلعاقة 
الحركية في الجنادرية

جناح  ضمن  مشاركتها  خالل  »حركية«  الحركية  اإلعاقة  جمعية  ُتقدم 
من  العديد   )33 )جنادرية  الـ  في  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

الخدمات لزوار المهرجان من ذوي اإلعاقة.
الدورة  غرار  على  خدماتها،  من  المستفيدين  للزوار  الجمعية  ووّفــرت 
الُمتحركة،  الكراسي  لصيانة  ُمتنقلة  ورشة  المهرجان،  من  السابقة 
تمثلت في مركبة مجهزة لهذا الغرض، وتحمل قطع غيار ومستلزمات 
ُمهندس  الخدمة  تقديم  ويتولى  الكراسي،  من  النوع  هــذا  إصــالح 
متحرك،  كرسي   400 ُيقارب  ما  إصالح  في  أسهم  ما  وهو  ُمتختصص، 
خالل مدة المهرجان، السيما وأن الجمعية أخذت على عاتقها تقديم 
هذه الخدمة بصفة مستمرة طوال العام، بحيث تقدم الخدمة داخل 
منازل األشخاص ذوي اإلعاقة، خصوصًا من يجد حرج في عملية الوصول 
ل كما ُتقدم هذه الخدمات في جميع المهرجانات مجانًا لذوي اإلعاقة.

وجرى تٔامين 30 ُكرسًيا عادًيا و10 كراسي كهربائية لخدمة األشخاص 
ذوي اإلعاقة وكبار السن داخل الجنادرية بالمجان، باإلضافة إلى خدمة 

نقل الزوار من المعاقين بسيارات مجهزة لذلك.
وخدماتها  ببرامجها  الجنادرية  زوار  ُركنها  خالل  من  الجمعية  وتعّرف 
والتٔاهيل  والــتــدريــب  للمعاقين،  الجماعي  ــزواج  كــال اإلعــاقــة  ــذوي  ل
والتوظيف، وبرنامج المساعدة على اإلنجاب ذرية، وبرنامج الحج والعمرة، 
برنامج  إلى  باإلضافة  العالجي،  والتٔاهيل  العامة  المساعدات  وبرنامج 

التوعية العامة الذي ُيعد من أهم البرامج، وبرنامج رعاية الموهوبين.
يشار إلى أن المشرفين على هذا الركن في الجناح ُنخبة من ذوي اإلعاقة 
التطوعي؛ لتوصيل رسالتهم بٔانفسهم، مؤكدين  ضمن فريق حركية 

أن المعاقين يستطيعون اإلبداع إذا وفرت لهم مقومات النجاح.
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تنظم جمعية اإلعاقة الحركية للكبار »حركية«؛ برنامجها »حج حركية«، للسنة 
السابعة على التوالي.

مرافقيهم  مع  عددهم  والبالغ  الحركية،  اإلعاقة  ذوي  لتحجيج  ذلك  ئاتي 
250 حاًجا من مختلف أنواع اإلعاقات الحركية.

أربعة  منذ  بدأت  الجمعية  إن  الحمالي،  محمد  الجمعية،  عام  مدير  وقال 
أشهر باالستعدادات واإلعداد للبرنامج، وتشكيل لجنة إلجراء المقابالت والفرز 
هيدرولوكية  برافعات  المزودة  النقل  حافالت  وصيانة  وتجهيز  للمتقدمين، 
وتجهيزات خاصة لنقل ذوي اإلعاقة واستيعاب الكراسي المتحركة، والزيارات 

للجهات الحكومية ذات العالقة للتنسيق وتقديم التسهيالت.
المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  زيارة  الماضية  األيام  خالل  تم  وأضاف: 
ومخيم  الحركية،  اإلعاقة  لذوي  وتهيئته  السكن  مقر  تجهيز  على  لإلشراف 

عرفات.
وأقامت الجمعية يوم السبت الماضي، لقاًء مفتوحًا للمقبولين من الحجاج 
وذويهم وفريق العمل من مشرفين ومتطوعين؛ للتعريف بٔاركان الحج وشرح 
والمتطوعين  بالمشرفين  الخاصة  المهام  وتوزيع  وبالحملة  الحج،  مناسك 

وذوي الحجاج ومرافقيهم.
ناصر  المهندس  للكبار،  الحركية  اإلعاقة  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ورفع 
بن محمد المطوع، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده 
األمين، ولوزير الداخلية، وأمير منطقة مكة المكرمة، والجهات كافة المعنية 
على اهتمامهم وعنايتهم بضيوف الرحمن، وتسخير الخدمات لتحجيج ذوي 

اإلعاقة.

ذ مبادرة »عيدنا معاهم غير« وتزور مصابي الحد الجنوبي »حركية« تنفِّ



التقرير السنوي لعام 1441 هـ - 2019م40

التغطيات اإلعالمية

حركية تكرم فريقها التطوعي

بن  ناصر  المهندس  للكبار  الحركية  اإلعاقة  إدارة جمعية  مجلس  رئيس  التطوعي وبحضور  لفريقها  تكريم  الحركية حفل  اإلعاقة  جمعية  اقامت 
محمد المطوع و مدير عام الجمعية األستاذ محمد بن سعد الحمالي.

هذه  لمثل  والعطاء  والمبادرة  التفاعل  روح  يمتلك  الذي  التطوعي  الفريق  هذا  مثل  فريق  حركية  جمعية  في  يكون  ان  لنا  فخر  المطوع  اكد  حيث 
األعمال الخيرية لخدمه ذوي اإلعاقة الحركية.
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التغطيات اإلعالمية



43 التقرير السنوي لعام 1441 هـ - 2019م
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الحسابات البنكية

SA7230400108022222440014
SA0410000022300000324508

SA1915000999300001230005

SA3120000002350248929940
SA3505000068200454544000

SA1680000260608010377773 ــك الــــراجــــحــــي ــــ ــــ ــنـ ــــ ــــ بـ

بـــــــــنــــــــــــــك الـــــــــبـــــــــالد

ــك الــــــــريــــــــاض ــ ــــ ــ ــنـ ــ ــــ ــ بـ

بـــــــــــنـــــــــــك اإلنــــــــمــــــــاء

الــــــبــــــنــــــك الـــــعـــــربـــــي

الــــــبــــــنــــــك األهـــــلـــــــــــي

SA3165000000116177616002

SA8480000134608019999332

SA9480000260608013777771

SA0780000260608010477748

SA7215000999300001230021

SA2815000999300001230037

SA9415000999300001230013

لإلستثمار السعودي  البنك 

ــك الــــراجــــحــــي ــــ ــــ ــنـ ــــ ــــ بـ

ــك الــــراجــــحــــي ــــ ــــ ــنـ ــــ ــــ بـ

ــك الــــراجــــحــــي ــــ ــــ ــنـ ــــ ــــ بـ

بـــــــــنــــــــــــــك الـــــــــبـــــــــالد

بـــــــــنــــــــــــــك الـــــــــبـــــــــالد

بـــــــــنــــــــــــــك الـــــــــبـــــــــالد

رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــحــــــــــــــــســــــــــــــــابالــبــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــك

القصيـم: لفـــرع  البنكــــي  الحســــاب 

حـــــــــــســـــــــــاب األوقـــــــــــــــــــــــــاف:

حـــــــــســـــــــابـــــــــات الـــــــــــزكـــــــــــاة:

كـــــفـــــالـــــة مــــــعــــــاق حــــركــــيــــً:

ــدات(: ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــة )مـ ــ ــرب ــ تـــفـــريـــج ك

مـــــــتـــــــجـــــــر
ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــرك ــ ــ ح
اإللــكــتــرونــي
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شركاء الجمعية 



نفوق التوقعات ونتخطى الحدود


