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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ليكــون رم ـزًا لمــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معــان عميقــة تــدل
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
علــى الوفــاء واالحتــرام ورد بعــض الجميــل لفئــة عزيــزة علــى
فانطالقــً مــن تعاليــم ديننــا الحنيــف الداعــي للتوقيــر
قلوبنــا جميعــً ،ولتعكــس رؤيــة الجمعيــة فــي توقيــر كبــار
والوفــاء ،وبمــا تمليــه المســؤولية االجتماعيــة مــن اعتــراف
الســن.
بحقــوق كبــار الســن ورد بعــض فضلهــم علــى مجتمعاتهــم
إننــا فــي «وقــار» نهــدف لعمــل اجتماعــي متكامــل ومؤســس
التــي أفنــوا فيهــا ســنين عمرهــم تعليمــً وخدمــة وكفاحــً
علــى قواعــد علميــة وعمليــة راســخة ومدروســة .وإيمانــا بأهميــة
وإبــاءًا ،انطلقــت فكــرة تأســيس الجمعيــة الســعودية لكبــار
التخصــص ،اتفقنــا علــى المضــي قدمــً بهــذا المشــروع الــى أن
الســن «وقــار» الهادفــة إلــى مســاندة كبــار الســن ودعــم
حصلنــا علــى مباركــة وزارة العمــل والتنمية االجتماعية لتأســيس
حقوقهــم والمســاعدة فــي رعايتهــم ورفــع مســتوى
الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن «وقــار»
االهتمــام بمكانتهــم ودورهــم بالمجتمــع ،وتحقيقــا
عساف بن سالم أبوثنين
  لقــد عقــد مؤسســوا الجمعيــة ومجلــس إدارتهــا العــزم
لألهــداف االجتماعيــة التــي تضمنتهــا رؤيــة المملكــة
(رئيس مجلس اإلدارة)
علــى أن تعمــل الجمعيــة بــكل مــا تســتطيع لخدمــة
العربيــة الســعودية .2030
قضايــا كبــار الســن ومســاندتهم عبــر عمل مؤسســي متخصــص والوقوف
لقــد بــدأت فكــرة تأســيس الجمعيــة مــن زميلنــا الفاضــل الدكتــور
معهــم ليحضــوا بمــا يســتوجب لهــم مــن احتــرام والتقديــر والحصــول
موافــق بــن فــواز الرويلــي عبــر تغريــده أطلقهــا فــي برنامــج التواصــل
علــى حقوقهــم وخدماتهــم بطريقــة خاصــة وميســرة وســريعة تتناســب
االجتماعــي (تويتــر) ولقيــت ردود فعــل إيجابيــة تؤيــد قيــام جمعيــة
مــع منزلتهــم الكبيــرة ،وأن يشــعروا بالتقديــر والعرفــان لجهودهــم
خيريــة أهليــة متخصصــة لمســاندة كبــار الســن وتتفاعــل مــع
الكبيــرة التــي قدموهــا خدمــة لمجتمعهــم.
قضاياهــم المختلفــة .وتوافقــت هــذه الفكــرة االجتماعيــة مــع رغبــة
وفــي الختــام أدعــوا اهلل ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا ويعيننــا فــي هــذه
عــدد مــن الزمــاء والزميــات مــن أعضــاء مجلــس الشــورى وآخريــن
الجمعيــة علــى تحقيــق أهدافهــا التــي تتغياهــا لــرد بعــض الحــق لكبــار
يؤمنــون بأهميــة ســن نظــام متكامــل لخدمــة كبــار الســن؛ حيــث تــم
الســن ،آمليــن أن تتضافــر الجهــود الحكوميــة والقطــاع الخــاص والجهــات
عقــد أول اجتمــاع فــي مركــز الملــك ســلمان االجتماعــي تبادلنــا فيــه
االهليــة والفرديــة مــع «وقــار» فــي عمــل تكاملــي يحقــق األهــداف
اآلراء حــول أهميــة تأســيس الجمعيــة فتبلــورت هــذه الفكــرة في إنشــاء
المرســومة .ونتطلــع فــي وقــار إلــى عقــد شــراكات اســتراتيجية مــع هــذه
مشــروع وطنــي مــن خــال جمعيــة وقــار يســهم فــي رد الجميــل آلبائنا
الجهــات لننهــض بمســؤوليتنا االجتماعيــة ونقــدم الدعــم والمســاندة
وامهاتنــا واخواننــا وأخواتنــا مــن كبــار الســن.
والمســاعدة بأفضــل األســاليب والممارســات لهــذه الفئــة الغاليــة.
لقد اختار مجلس ادارة الجمعية اسم « وقــــار»
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المؤسسون

االســـــــم

المدينة

االســـــــم

أ .أحمد بن إبراهيم عبدالعزيز البكري

(الرياض)

أ .أحمد بن سعد أبو دهمان

(الرياض)

أ .غسان بن حسين بادكوك

معالي د .أحمد بن محمد أحمد العيسى

(الرياض)

د .فردوس سعود الصالح

(الرياض)

أ .أسامه بن علي القباني

(الرياض)

د .فهد بن حمود العنزي

(الرياض)

أ .بدر بن صالح العيادة

(الرياض)

أ .ماجد بن صالل المطلق

(عرعر)

أ .حسام بن عطا البيوك

(الرياض)

م .محمد بن حامد النقادي

(جدة)

د .حمدة بنت خلف العنزي

(الرياض)

أ .محمد بن عبدالعزيز العصيمي

د .خالد بن عمر بن عبدالرحمن الرديعان

(الرياض)

د .محمد بن مطلق المطلق

معالي د /خضر بن عليان القرشي

(جدة)

د .علي بن محمد النجعي

المدينة
(الرياض)
(جدة)

(الدمام)
(جدة)

أ .محمد بن ناصر األسمري

(الرياض)

أ .خليفه بن أحمد الدوسري

(الرياض)

د .محمد بن هذلول الهذلول

(الرياض)

د .سعدون بن سعد السعدون

(االحساء)

د .منيرة بنت ناهض الناهض

(الرياض)

د .صالح بن عبد العزيز الربيعان

(الرياض)

د .موافق بن فواز الرويلي

(الرياض)

أ .عبد الرحمن بن راشد الراشد

(الخبر)

د .ندا بنت عبداهلل الياس

(المدينة المنورة)

أ .عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق

(الرياض)

د .نورة بنت عبد العزيز المبارك

(الرياض)

د .عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان

(الرياض)

أ .نهار بن مزكي العازمي

(الرياض)

أ .عبد العزيز بن عبد الكريم العيسى

(الرياض)

أ  .هاشم بن علي راجح

(الرياض)

د .عبداهلل بن حمد الخنيزان

(الرياض)

د .وفاء بنت محمود طيبه

(الرياض)

د .عبداهلل بن علي المنيف

(الرياض)

د .وليد بن عبداهلل المالك

(الرياض)

أ .عساف بن سالم أبو ثنين

(الرياض)

د .يوسف بن عبد الستار الميمني
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(المدينة المنورة)

أعضاء مجلس االدارة

أ .عساف بن سالم أبوثنين
( رئيس مجلس اإلدارة )
عضو مجلس الشورى

أ .عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق

د .وليد بن عبداهلل المالك

( نائب رئيس مجلس اإلدارة )

وكيل وزارة الشؤون االجتماعية للتنمية االجتماعية (سابقا)
عضو مجلس الشورى (سابقا)

د .عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان
( عضـــــــــــو )

( المشرف المالي )
استشاري أمراض كبار السن

أستاذ طب وأمراض الشيخوخة المساعد بجامعة
الملك سعود الصحية KSAU-HS

د .حمدة بنت خلف العنزي
( عضـــــــــــو )

أستاذ الدراسات األدبية المشارك /جامعة الملك فيصل
عضو مجلس الشورى (سابقا)

عضو مجلس الشورى

د .عبداهلل بن حمد الخنيزان
( عضـــــــــــو )

استشاري طب العائلة وطب المسنين مستشفى
الملك فيصل ومركز األبحاث
أستاذ كلية الطب جامعة الفيصل

د .فهد بن حمود العنزي

د .موافق بن فواز الرويلي

( عضـــــــــــو )

( عضـــــــــــو )

عضو مجلس الشورى

أستاذ المناهج المشارك السابق جامعة الملك سعود
عضو مجلس الشورى (سابقا)

د .وفاء بنت محمود طيبة
( عضـــــــــــو )

عضو مجلس الشورى (سابقا)
عضو هيئة تدريس سابق في جامعة الملك
سعود كلية التربية قسم علم النفس
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الجمعية العمومية

الهيكل التنظيمي
مجلس اإلدارة
لجنة المراجعة والتدقيق

اللجنة التنفيذية

اللجان الدائمة
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اإلدارة التنفيذية

لجنة البرامج والدراسات

وحدة اإلعالم

إدارة البرامج والمبادرات

لجنة االستثمار وتنمية الموارد المالية

وحدة التوثيق الرقمي

إدارة الجودة والخدمات المساندة

لجنة العالقات العامة واإلعالم

وحدة التطوع

إدارة تطوير األعمال

اللجـــــــان

متابعـة أعمـال الجمعيـة واللجـان
الدائمـة واإلدارة التنفيذيـة .

اللجنة
التنفيذية

لجنة
التدقيق والمراجعة

توفير التغطية اإلعالمية
للجمعية.

لجنة العالقات
العامة واإلعالم

لجنة االستثمار
وتنمية الموارد المالية

اإلشراف على متابعة إعداد
خطط ودراسات وبرامج الجمعية
المتخصصة ومتابعة تنفيذها.

مراقبـة األداء المالـي واإلداري
للجمعيـة والتحقـق مـن حماية
مصالحهـا وممتلكاتهـا.

استقطاب الموارد المالية
وتنمية استثمارات وعائدات
الجمعية.

لجنة
الدراسات والبرامج

17

التـعريـــف
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01

التأسيس

الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن «وقــار» جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة تأسســت فــي عــام 1437هـــ ،وهــي مســجلة فــي
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة برقــم (.)728
مقرها الرئيسي مدينة الرياض وتشمل خدمات الجمعية كافة مناطق المملكة.

02

الهدف العام

مســاندة كبــار الســن ودعــم حقوقهــم
والمســاعدة فــي رعايتهــم ورفــع مســتوى
االهتمــام بمكانتهــم ودورهــم بالمجتمع.
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الوعي

التكامل

03
قيمنــــــــا

األصالة
20

الجودة

04

الرؤيــــــة

الريــادة فــي تحســين جــودة الخدمــات والبرامــج
المســاندة لكبــار الســن لحمايــة حقوقهــم
االجتماعيــة واإلنســانية.

05

الرسالة

ّ
ّ
السن حياة كريمة ومستقرة وآمنة.
توفر لكبار
تهيئة بيئة مناسبة ومتميزة
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01

تحقيق التكاملية

والتنسيق بين القطاعات التي تخدم
وتساند كبار السن.

03

02

ابتكار برامج ومبادرات
تناسب كبار السن.

المساهمة في

تحسين مستوى ونوعية الخدمات

06
األهداف
الفرعية

المقدمة لكبار السن.

05

04

تعزيز مكانة كبير السن
في المجتمع وإبراز دوره.

رفع نسبة الوعي

بقضايا كبار السن.

06

توظيف طاقات المتطوعين

بشكل أمثل لمساندة وخدمة
كبار السن.

07

العمل على دعم

جهود اإلثراء المعرفي في
مجاالت كبار السن.
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07

07
مساراتنا

المساندة
والدعم

01

04

البرامج
والمبادرات
المتخصصة

الوعي
والتثقيف

02

03

البرامج
االستراتيجية
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الفعاليـات
والمبادرات
والزيــــارات
إ
نجازات  2016م
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كلمة المدير التنفيذي
بســم اهلل والحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل محمــد بــن
عبــد اهلل وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بعــد عــام حافــل بالجهــد والعطــاء المخلــص ،يســر االدارة التنفيذيــة ان
تضــع بيــن ايديكــم التقريــر الســنوي لعــام 2016م ليقلــي الضــوء علــى
مــا انجزتــه وقدمتــه مــن برامــج وفعاليــات خــال هــذه الفتــرة ولتؤكــد
اهميــة العمــل علــى تحقيــق اهــداف الجمعيــة ،ويشــمل ايضــا التقريــر
المالــي للعــام 2016م.
لقــد حرصــت اإلدارة التنفيذيــة علــى العمل وفــق معايير للجودة ســعيًا
فــي زيــادة الكفــاءة والفاعليــة ،ورأت  -بمباركــة مــن اللجنــة التنفيذيــة
و مجلــس اإلدارة  -تطبيــق نظــام ربيــز المتخصــص فــي تطبيــق معاييــر
الجــودة علــى المنظمــات غيــر الربحيــة ،والســعي للحصــول علــى
شــهادته .وقــد قطعــت الجمعيــة عــدة مراحــل الســتكمال متطلبــات
هــذا النظــام وتطبيــق معاييــره .و الزالــت تعمــل علــى اســتكمال مــا
تبقــى مــن المتطلبــات و اإلجــراءات .
وقامــت اإلدارة التنفيذيــة بعقــد مجموعــة مــن ورش العمــل ،لرســم
مســار الخطــة التشــغيلية لعــام  2017م  ،وقــد خرجــت مــن هــذه الــورش
بــــ  7أهــداف فرعيــة منبثقــة مــن الهــدف الرئيســي للجمعيــة ،ووضعــت
لــكل هــدف مــن األهــداف عــددًا مــن البرامــج التــي تســاهم فــي
تحقيقــه .وتــوج هــذا الجهــد بإقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة واعتمادهــا
بــأن تكــون هــي الخطــة التشــغيلية لبرامــج الجمعيــة لعــام  ،2017ثــم
بعــد ذلــك اســتكملت اإلدارة التنفيذيــة الملفــات التســويقية واإلعالميــة
للبرامج  ،لعرضها وتسويقها على الرعاة والمانحين.

فــي هــذا العــام تأســيس حســابات الجمعيــة فــي برامــج التواصــل
االجتماعــي وهــي  ( :تويتــر  -انســتغرام  -تلقــرام  -فيســبوك  -ســاوند
كالود  -يوتيــوب  -ســناب شــات  -اســمعني) وجميعهــا تحمــل اســم
موحــد لهــا فــي كافــة المنصــات (  ) wqarorgوقــد لقيــت قبــو ًال وتفاع ـ ً
ا
واســعًا مــن شــرائح المجتمــع المختلفــة  ،ممــا يــدل علــى أهميــة الجمعيــة
والــدور الــذي تؤديــه .
وقامــت الجمعيــة باالنتهــاء مــن تصميــم موقعهــا اإللكترونــي بالشــراكة
مــع أوقــاف نــورة المالحــي لنقــل أخبــار الجمعيــة ومســتجداتها وعــرض
إنجازاتهــا وبرامجهــا .باإلضافــة الحتوائــه علــى مجموعــة مــن األقســام
والصفحــات التــي تســاهم فــي إثــراء المحتــوى المعرفــي و العلمــي
المتعلــق بكبــار الســن .
وانطالقــً مــن توجيهــات مجلــس اإلدارة إلعــداد دراســة مقارنــة عــن
خدمــات كبــار الســن فــي دول العالــم ،فقــد أعــدت الجمعيــة الدراســة
المطلوبــة وشــملت عــددًا مــن الــدول فــي أمريــكا و أوربــا و دول شــرق آســيا
و دول الخليــج العربــي و بعــض الــدول العربيــة األخــرى ،للتعــرف علــى أفضــل
الممارســات فــي مجــال خدمــات كبــار الســن فــي دول العالــم ،وعمــل
المقارنــات والخــروج بأفضــل تلــك الخدمــات التــي باإلمــكان تقديمهــا لكبــار
الســن فــي المملكــة .
وهلل الحمــد تحققــت هــذه االنجــازات بتضافر جهــود فريــق االدارة التنفيذية
الذيــن عملــوا متكاتفين بــروح الفريــق الواحد.
ونعد إن شاء اهلل بالمزيد من النجاحات واإلنجازات.
(المدير التنفيذي)
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الفعاليات والمبادرات

* تأسيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية العاملة
في مجال كبار السن بالمملكة :
وهي مبادرة أطلقتها الجمعية لمد جسور التواصل مع الجمعيات الخيرية العاملة مع كبار السن
في المملكة ،لبحث سبل التعاون و التكامل والتشارك في تنفيذ البرامج ،و تقديم ما يالئم كبار
السن ،وبلغ عدد الجمعيات المشاركة في هذا المجلس (  )6جمعيات بمختلف مسمياتها من
أنحاء المملكة ،و تم ترشيح الجمعية لتولي مهام األمانة العامة للمجلس وتم الرفع بمحضر
اجتماع التأسيس إلى وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
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ورشة عمل مع المختصين والمهتمين بمجال كبار السن :
في إطار حرص مجلس اإلدارة على استطالع آراء المختصين والمهتمين بمجال كبار السن ،والتعريف
بالجمعية ورسم توجهاتها المستقبلية ،عقدت الجمعية ورشة عمل بعنوان( :جمعية وقار ..اآلمال و
التطلعات) حضرها أكثر من  50مشارك و مشاركة من المختصين و األكاديميين و المهتمين ،تهدف لتحديد
الفئة المستهدفة من عمل الجمعية والمجاالت التي يمكن أن تعمل من خاللها ،وقد حظيت الورشة
بمجموعة من اآلراء و األفكار التي كانت مساندًا لإلدارة التنفيذية في وضع الخطة التشغيلية لعام  2017م .
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الزيــــــــارات
زيارة المهندس عبدالرحمن البواردي :
تشــرفت “وقــار” بزيــارة المهنــدس عبــد الرحمــن بــن عبــد اهلل البــواردي
رجــل األعمــال ،أحــد داعمــي العمــل الخيــري بالمملكــة ،لالطــاع علــى
برامــج الجمعيــة.

زيارة وفد مؤسسة الحصيني :
تشــرفت جمعيــة اليــوم بزيــارة وفــد مــن مؤسســة الحصينــي علــى
برامــج الجمعيــة ،وخططهــا المســتقبلية.

زيارة دار الرعاية االجتماعية للمسنين :
قــام وفــد مــن الجمعيــة بمشــاركة مجموعــة مــن المتطوعيــن بزيــارة لــدار
الرعايــة االجتماعيــة للمســنين بالريــاض  ،تعرفــوا مــن خاللهــا علــى الخدمــات
المقدمــة لنــزالء الــدار و اإلمكانــات المتاحــة لهــم  ،وقامــوا بجولــة تعريفيــة
لمقــر الــدار و المرافــق الموجــودة  ،وعلــى هامــش الزيــارة تــم عقــد اجتمــاع مــع
المديــر العــام للــدار لبحــث التعــاون و الشــراكة لمــا فيــه نفــع لكبــار الســن .
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المعــــــارض

رعاية معرض التصوير الضوئي «عكاز»:
فقد تم رعاية مبادرة معرض التصوير الضوئي «عكاز» والذي أقيم في حي البجيري بالدرعية ،والذي يهدف
لتسليط الضوء على قضايا كبار السن من خالل الصور الضوئية التي يقدمها المصورون الفوتوغرافيون من
شباب وشابات المملكة  ،وقد نفذ هذه المبادرة مجموعة أكنة التطوعية لرعاية كبار السن  ،و لقيت هذه
الفعالية حضور حافل و مميز من الزوار والمهتمين .
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الشــــــراكات
دراسة مقارنة لخدمات كبار السن:
انطالقــً مــن توجيهــات مجلــس اإلدارة إلعــداد دراســة مقارنــة عــن خدمــات كبــار الســن
فــي دول العالــم ،فقــد عــدت الجمعيــة الدراســة المطلوبــة وشــملت عــددًا مــن الــدول
فــي أمريــكا و أوربــا و دول شــرق آســيا و دول الخليــج العربــي و الــدول العربيــة األخــرى ،
لدراســة أفضــل الممارســات فــي خدمــات كبــار الســن فــي العالــم وعمــل المقارنــات
والخــروج بأفضــل تلــك الخدمــات التــي باإلمــكان تقديمهــا لكبــار الســن فــي المملكــة .
أوقاف نوره المالحي :
قامــت الجمعيــة باالنتهــاء مــن تصميــم موقعهــا اإللكترونــي بالشــراكة مــع
أوقــاف نــورة المالحــي ،لنقــل أخبــار الجمعيــة و مســتجداتها وعــرض إنجازاتهــا
و برامجهــا ،باإلضافــة الحتوائــه علــى مجموعــة مــن األقســام والصفحــات التــي
تســاهم فــي إثــراء المحتــوى المعرفــي و العلمــي المتعلــق بكبــار الســن .

تام للخدمات اإلدارية المتقدمة :
حرصــت وقــار علــى تطبيــق نظــام ربيــز المتخصــص فــي تطبيــق معاييــر الجــودة
علــى المنظمــات غيــر الربحيــة ،والســعي للحصــول علــى شــهادته  ،وقــد تــم
توقيــع عقــد التدريــب واالستشــارات لنظــام ربيــز .
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الجمعية السعودية للعمل التطوعي «تكاتف» :
نظــرًا ألهميــة العمــل لتطوعــي للجمعيــة ودور المتطوعيــن فــي المســاهمة
فــي تحقيــق أهدافهــا وتنفيــذ برامجهــا  ،فقــد تــم عقــد شــراكة مــع الجمعيــة
الســعودية للعمــل التطوعــي «تكاتــف» لتعزيــز الجانــب التطوعــي فــي الجمعيــة
مــن خــال توفيــر المتطوعيــن الراغبيــن فــي التطــوع لصالــح الجمعيــة مــن خــال
الفــرص التطوعيــة المتاحــة لديهــا .
الفرق التطوعية ( فريق اكنة التطوعية – مجموعة نحو الصحة) :
وقعــت الجمعيــة اتفاقيتيــن تعــاون مــع مجموعتيــن تطوعيتيــن متخصصتيــن
فــي تقديــم األعمــال التطوعيــة الموجهــة لكبــار الســن  ،بهــدف تنفيــذ مجموعة
مــن المبــادرات المختلفــة التــي تســاند كبــار الســن و تعــزز دورهــم فــي المجتمــع
و تتواكــب مــع التوجــه االســتراتيجي للجمعيــة .
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حسابات التواصل االجتماعي

632
628

3.5K
12.5K

131
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5.7K
2
631
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برامجنا
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تطلعاتنا
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السعي لمنح كبار السن االمتيازات والتسهيالت الضرورية وبخاصة األولوية
في األماكن العامة ،وتخصيص مقاعد لهم في وسائل النقل المختلفة
وغيرها من االمتيازات .كما تسعى الجمعية لمنحهم حسومات خاصة
ومناسبة في التذاكر ورسوم العضوية من الجهات التي تقدم الخدمات
االجتماعية والترفيهية والرياضة وغيرها.

العمل على توفير رعاية
وخدمات صحية خاصة
تلبي احتياجات كبار السن.

مساندة قضايا كبار السن
من خالل السعي مع
الجهات المختصة لتوفير
الدعم والخدمة والمساندة
والحماية لهم.
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ابراز قضايا كبار السن
إعالميًا بالتعاون مع وسائل
اإلعالم المختلفة.

خطة منظمة متكاملة
للتوعية والتثقيف في رفع
مستوى الوعي للمجتمع
بحقوق كبار السن
واحترامهم.
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شركاء النجاح
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التواصل
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