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مبادرتــك جميلــة وأتمنــى أن تتحــول هــذه المبــادرة إلــى كيــان 
فــي  أمثالــك  اإلعاقــة  ذوي  مــن  الموهوبيــن  يخــدم  عظيــم 

الســعودية العربيــة  المملكــة 

خادم الحرمين الشريفين الملك :
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه اهلل

 كلمة خادم الحرمين
الشريفين
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 شــكرًا لعملــك العظيــم الــذي تقــوم بــه وليــس مــن الواجــب
بــل مــن العقيــدة والديــن واإليمــان أن نقــف معــك  فقــط 
 جميعــً ونذلــل كل الصعوبــات ســر علــى بركــة اهلل ونحــن
ــن أن ــاإلرادة ال يمك ــدارة  ب ــق الص ــاإلرادة واإلدارة تتحق ــك ب  مع

يكــون هنــاك مســتحيل

صاحب السمو الملكي األمير:
خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة

الرؤية

ألننــا الجمعيــة األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى 

العالــم في دعــم الموهوبيــن من ذوي اإلعاقــة فإننا 

نلتــزم بــأن نصبــح نمــوذج ألولئــك الذيــن ســينتهجون 

ــن ــة م ــذوي الموهب ــم ل ــم الدع ــي تقدي ــن ف نهج

ذوي اإلعاقة.

الرسالة
صناعــة جيــل مبــدع مــن ذوي اإلعاقــة مــن خــال 

ذوي  مــن  والموهوبــات  الموهوبيــن  عــن  البحــث 

اإلعاقــة داخــل المملكــة وخارجهــا وتقديــم الدعــم 

الكامــل لهــم ليصبحــوا نمــاذج مضيئــة مؤكديــن

للعالــم أجمــع أن اإلعاقــة الحقيقيــة هــي إعاقــة 

فكــر ال إعاقــة جســد.

قيمنا اإلتقان

التقدير

الجماعيةاإلخالص

اإلبداع

الشفافية

التقوى

من نحن
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 تقرير
برامج اإلرادة

عدد 
ــتفيدين من  المس
الجمعيــة  برامــج 

697 موهوب

لكــن جمعيــة   1000 قرابــة   لدينــا 
الـــ1000 أميــز  مــن  اإلرادة   جمعيــة 
بــاإلدارة احترافيــة   وأكثرهــا 
ــإرادة ــه ب ــن أن ــدي يقي ــم، ول  والتنظي
ســنرى بوقــس  عمــار   الدكتــور 
الجمعيــة فــي كل مــكان بالعالــم

البشــرية المــوارد  وزيــر   معالــي 
اإلجتماعيــة:  والتنميــة 

م/ أحمد بن سليمان الراجحي
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 أهداف
المشروع

 الفئة
المستهدفة

 نطاق
المشروع

أثر
 المشروع

1- اســـتقال ذوي الموهبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة 
واعتمادهـــم كليـــً علـــى مواهبهـــم

2- وجـــود نمـــاذج إيجابيـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة 
تمهـــد الطريـــق  ألقرانهـــا  لتوفيـــر  بيئـــة  مائمـــة  

ـــة ـــذوي  اإلعاق ل
فـــي  النمـــاذج  هـــذه  ودمـــج  تطعيـــم   -3
تواجدهـــم  خـــال  مـــن  وذلـــك  المجتمـــع 
بشـــكل فاعـــل ومؤثـــر مـــن الناحيـــة اإلنتاجيـــة 
ســـواء كان ذلـــك فـــي القطـــاع الحكومـــي أو 

الخـــاص

ـــع  ـــن جمي ـــة م ـــن ذوي اإلعاق ـــا م ـــة مواهبن نخب
ــواع  ــم وأنـ ــف أعمارهـ ــة بمختلـ ــاء المملكـ أنحـ
إعاقتهـــم ومجـــال موهبتهـــم حيـــث يتـــم 
اختيـــار 10 مواهـــب ســـنويً مـــن قبـــل لجنـــة 

متخصصـــة

 جميع مناطق
 المملكة العربية

السعودية

40 موهـــوب  تنميـــة وصقـــل وتطويـــر  تـــم 
ــد  ــوا بعـ ــة ليصبحـ ــن ذوي اإلعاقـ ــة مـ وموهوبـ
تخرجهـــم مـــن هـــذه األكاديميـــة قادريـــن علـــى 
اإلعتمـــاد بشـــكل كامـــل علـــى مواهبهـــم 
ومســـتقلين بهـــا ذاتيـــً  بعيـــدًا عـــن مســـاعدة 

ــن  األخريـ

 برنامج
 أكاديمية

اإلرادة

أكاديميـــة اإلرادة هـــي البرنامـــج الرئيســـي لجمعيـــة اإلرادة للموهوبيـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة 
ــً كان البـــد مـــن وجـــود برنامـــج  ــً واجتماعيـ ــا كانـــت هـــذه الفئـــة مهمشـــة إعاميـ ولمـ

متخصـــص يعمـــل علـــى إبـــراز هـــذه النمـــاذج ودعمهـــا وتقديمهـــا للمجتمـــع

برامج اإلرادة

40
 موهبة
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كاديمية اإلرادة
أ

عدد المواهب المستفيدة



برامج اإلرادة1415

 أهداف
المشروع

 الفئة
المستهدفة

 نطاق
المشروع

أثر
 المشروع

الـــذات  علـــى  اإلعتمـــاد  نســـبة  رفـــع   -1
للمحتاجيـــن مـــن الموهوبيـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة 
ـــير  ـــم وتيس ـــة موهبته ـــى ممارس ـــم عل إلعانته

ــة  ــم اليوميـ ــور حياتهـ ــهيل أمـ وتسـ
2-  الحفـــاظ علـــى صحـــة الموهوبيـــن مـــن 
ـــف  ـــم أو تخفي ـــاج إعاقاته ـــر ع ـــة عب ذوي اإلعاق
حدتهـــا حتـــى ال تكـــون معوقـــً لهـــم فـــي 

ــم  ــر مواهبهـ ــة وتطويـ ممارسـ

المحتاجين من ذوي الموهبة من ذوي اإلعاقة 
أعمارهم  بمختلف  المملكة  أنحاء  جميع  من 

وأنواع إعاقاتهم ومجال موهبتهم

 جميع مناطق
 المملكة العربية

السعودية

مـــن  المحتاجيـــن  مـــن   45 دعـــم  تـــم 
توفيـــر  اإلعاقـــة عبـــر  الموهوبيـــن مـــن ذوي 
األجهـــزة الطبيـــة المســـاعدة المخصصـــة لـــكل 

حالـــة علـــى حـــدة

 الدعم
الصحي

ـــة  ـــزة الطبي ـــتلزمات واألجه ـــر المس توفي
ـــي  ـــه ف ـــتفيد  لتعين ـــا المس ـــي يحتاجه الت
حياتـــه اليوميـــة لممارســـة موهبتـــه بـــكل 
يســـر وســـهولة مـــن كراســـي متحركـــة 
كهربائيـــة وأســـرة طبيـــة منزليـــة وأجهـــزة 

ـــا . ـــس وغيره ـــى التنف ـــاعدة عل مس

45
 موهبة

توفيـــر األطـــراف الصناعيـــة واألجهـــزة 
التعويضيـــة التـــي تســـاهم فـــي تســـهيل 

ممارســـة الموهـــوب لموهبتـــه.

مشروع األطراف الصناعيةمشروع األجهزة الطبية
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برامج اإلرادة1617

 أهداف
المشروع

 الفئة
المستهدفة

 نطاق
المشروع

أثر
 المشروع

تنميـــة المحصلـــة العلميـــة وتطويـــر مواهـــب 
الفئـــة المســـتفيدة

ـــم  ـــروع ه ـــذا المش ـــن ه ـــتهدفة م ـــة المس الفئ
ذوي الموهبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة مـــن جميـــع 
شـــهادة  علـــى  الحاصليـــن  المملكـــة  أنحـــاء 
الثانويـــة أو الحاصليـــن علـــى مؤهـــل جامعـــي 
ـــال  ـــن بإكم ـــوراه الراغبيــــ ـــة   الدكتـــــــ دون درج

ــتهم دراسـ

 جميع مناطق
 المملكة العربية

السعودية

اإلعاقـــة  39 موهبـــة مـــن ذوي  تـــم دعـــم 
دراســـتهم  إكمـــال  علـــى  ومســـاعدتهم 
والتخـــرج بشـــهادات أكاديميـــة أو عبـــر تقديـــم 

مواهبـــم لتطويـــر  تدريبيـــة  دورات 

 الدعم
التعليمي

ـــف  ـــة التكالي ـــي كاف ـــي يغط ـــم علم دع
ـــن  ـــدم للموهوبي ـــية يق ـــوم الدراس والرس
والموهوبـــات مـــن ذوي اإلعاقـــة  يتيـــح 
فـــي  تعليمهـــم   مواصلـــة  لهـــم 
ـــال  ـــن خ ـــة م ـــل الجامعي ـــف المراح مختل

ــة. ــة داخليـ ــح تعليميـ ــر منـ توفيـ

39
 موهبة

مـــن  اإلعاقـــة  ذوي  مواهـــب  تنميـــة 
خـــال إشـــراكهم فـــي مختلـــف الـــدورات 

التدريبيـــة داخـــل المملكـــة.

مشروع الدورات التدريبيةمشروع المنح الدراسية
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برامج اإلرادة1819

 أهداف
المشروع

 الفئة
المستهدفة

 نطاق
المشروع

أثر
 المشروع

تمكيـــن الفقـــراء والمحتاجيـــن مســـتحقي 
الـــزكاة مـــن الموهوبيـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة 
عـــن  بعيـــدًا  موهبتهـــم  لتطويـــر  ليتفرغـــوا 

المعيشـــة  تكاليـــف  مشـــقة 

ـــن  ـــزكاة م ـــتحقي ال ـــن مس ـــراء والمحتاجي الفق
ذوي الموهبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة مـــن جميـــع 
ــواع  ــم وأنـ ــف أعمارهـ ــة بمختلـ ــاء المملكـ أنحـ

إعاقاتهـــم ومجـــال موهبتهـــم

 جميع مناطق
 المملكة العربية

السعودية

ـــن  ـــن م ـــراء والمحتاجي ـــن الفق ـــم 26 م ـــم دع ت
الموهوبيـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة ومســـاعدتهم 
عبـــر  المعيشـــة  مشـــقة  تجـــاوز  علـــى 
المســـاهمة بتغطيـــة اإلحتياجـــات اليوميـــة ذات 

المرتفعـــة المصاريـــف 

 الدعم
المالي

ـــكل  ـــدم بش ـــة تق ـــة منتظم ـــات مالي إعان
تقديمهـــا  يتـــم  للمســـتفيد  شـــهري 

ــل . ــام كامـ ــدة عـ لمـ

26
 موهبة

واحـــدة  مـــرة  تقـــدم  ماليـــة  إعانـــة 
ــاء بعـــض  للمســـتفيد تعينـــه علـــى قضـ
اإلحتياجـــات األساســـية لتشـــكيل حياتـــه 
ــزواج  ــزل أو الـ ــز منـ ــار أو تجهيـ ــل اإليجـ مثـ

وغيرهـــا.

اإلعانات المالية المقطوعةاإلعانات المالية المنتظمة
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برامج اإلرادة2021

 تقرير
إحصائيات مواهب اإلرادة

 ســنمكن أبناءنا من ذوي اإلعاقة من
 الحصــول علــى فــرص عمل مناســبة
اســتقاليتهم يضمــن   وتعليــم 
عناصــر بوصفهــم   واندماجهــم 
كمــا المجتمــع،  فــي   فعالــة 
التســهيات بــكل   ســنمدهم 
علــى تســاعدهم  التــي   واألدوات 

النجــاح تحقيــق 

ــر: ــي األمي ــمو الملك ــب الس  صاح
ــلمان ــن س ــد ب محم

 ولي العهد

مجاالت
 الموهبة المسجلة 

في الجمعية

58 مجال

المواهب 
المكتشفة في 

المملكة

332 مجاالت
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 الفئات العمرية
 المسجلة في

الجمعية

 أنواع إعاقات
المواهب

 مجاالت
الموهبة

 جنسيات
المواهب

من 5 إلى 12 11

من 13 إلى 18 52

من 19 إلى 24 64

من 25 إلى 39 163

فوق من 40 فما 55

إعاقة بصرية

55

توحد

39

إعاقة حركية

172

إعاقة ذهنية

22

إعاقة سمعية

41

 متعدد اإلعاقات

11

 اضطرابات

 جينية

5

 الفن التشكيلي

74

 الفنون

69

 القدرات الذهنية

8

األعمال الحرفية

41

 الثقافة

32

قدرات رياضية

23

 اإلعالم

23

 التقنية

37

ريادة األعمال

13

 متعدد

المواهب

25 

 السعودية

317

اليمن

10

 مصر

2

 السودان

1

 سوريا

4

 فلسطين

8

 الجزائر

1

 األردن

1

 باكستان

1

 أثيوبيا

1

 إجمالي المواهب المسجلة
في الجمعية

345

182163

الجوف

1

تبوك

4
 الحدود

الشمالية

2

حائل

4

القصيم

8

 المدينة
المنورة

32

مكة المكرمة

126 الرياض

101

عسير

9 الشرقية

50

جازان

8

إحصائيات المواهب



برامج اإلرادة2425

 تقرير
الفعاليات

 نــدرك أن أصحــاب الهمــم هــم ذوي
ــً ــا جميع ــم علين ــة له ــة دائم  أولوي
ــى ــن عل ــكر للقائمي ــكل الش ــق ف  ح
بالعطــاء الزاخــرة  عمــار   جائــزة 
 والمكللــة  بالنجــاح لتمكيــن مواهبنا
 مــن ذوي الهمــم أصحــاب اإلنجازات،

أصحــاب المعجــزات.
 

 معالــي وزيــرة تنميــة المجتمــع فــي
 اإلمــارات العربيــة المتحــدة

حصة بنت عيسى بو حميد
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 نبذة عن فعالية سحور اإلرادة

أهداف الفعالية

أبرز فقرات الحفل

فعالية سنوية في شهر رمضان تجمع الموهوبين من ذوي اإلعاقة مع أفراد 
المجتمع من شركاء جمعية اإلرادة ورجال األعمال والمهتمين بذوي اإلعاقة.

ــي  ــع ف ــراد المجتم ــف أف ــع مختل ــة م ــن ذوي اإلعاق ــن م ــج الموهوبي دم
ــة ــة اجتماعي فعالي

استعراض قصص نجاح الموهوبين من ذوي اإلعاقة 

تفعيل المشاركة المجتمعية لذوي اإلعاقة خال شهر رمضان

تكريــم شــركاء وداعمــي اإلرادة وإبــراز أثــر دعمهــم علــى حيــاة ومســتقبل 
الموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــة 

إطاق الحملة الرمضانية )تسمعني ماأسمعك(

عرض حي لمواهب اإلرادة

جلسة حوار  مع رجال األعمال بعنوان: رحلة عطاء

تكريم شركاء اإلرداة

تقرير الفعاليات

16 رمضان - 1442
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نبذة عن جائزة عمار الموسم الخامس
 النسخة الخليجية

الموسم الخامس في أرقام

أعضاء لجنة تحكيم الموسم الخامس

مسار لجنة التحكيم

مــع الظــروف االســتثنائية لجائحــة كورونــا فــي دول العالــم، كان التحــدي 
األول أن تصــل رســالة جائــزة عمــار إلــى المســتهدفين األفــراد مــن ذوي اإلعاقــة 
ــج،  ــاء دول الخلي ــي أنح ــة ف ــة ذوي اإلعاق ــرة لخدم ــاريع المبتك ــاب المش وأصح
أمــا التحــدي الثانــي هــو إقامــة جــوالت التحكيــم حضوريــا فــي  6 دول خليجيــة 
مواهبهــم  الســتعراض  حضورهــم  وتهيئــة  المتأهليــن  جميــع  ومقابلــة 

ــة.   ــراءات االحترازي ــل االج ــي ظ ــم ف وأفكاره
وبتوفيــق مــن اهلل نجحنــا فــي تحقيق أهــداف الجائــزة خليجيا وتتويج اكتشــاف 
مواهــب فريــدة واســتثنائية لــذوي اإلعاقــة والمبتكريــن دون تســجيل أي إصابات 

بالفايــروس بيــن المتســابقين أو فريــق العمل.

7 +18,000647

جوالت تحكيم في 
6 دول خليجية

متقدم للجائزة من 
مواطني ومقيمي 

دول الخليج

أعضاء لجنة 
تحكيم

شريك وراعي من 
مختلف القطاعات 

في السعودية 
ودول الخليج

جدة – السعودية
27- سبتمبر

مسقط - عمان
8 - أكتوبر

الدوحة - قطر
10 - أكتوبر

الرياض - السعودية
29- سبتمبر

المنامة - البحرين
2 - أكتوبر

دبي - اإلمارات
4 - أكتوبر

الكويت - الكويت
6 -أكتوبر

تقرير الفعاليات

الفنانة التشكيلية
لولوة الحمود

 ممثل الشريك اإلستراتيجي
 )نيوم(

فادي الرابغي
الفنانة

إلهام الفضالة
مؤسس الجائزة

د. عمار بوقس
الفنان

قصي خضر
اإلعالمية

مهيرة عبدالعزيز
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 لقطات العدسة من جوالت جائزة
عمار النسخة الخليجية

المتأهلين في أرقام

الحفل الختامي لجائزة عمار

المتأهلين من جائزة عمار

برعايــة معالــي المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي وزيــر المــوارد البشــرية 
والتنميــة االجتماعيــة وبحضــور ســعادة الدكتــور هشــام الحيــدري الرئيــس 

ــة.  ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــة رعاي ــذي لهيئ التنفي

ذوي اإلعاقة واألصحاء قبل الفرز 18,000+مشــترك من الموهوبين 

135 288
مجتاز من مسار 

خدمة ذوي 
اإلعاقة 

مجتاز من مسار 
ذوي اإلعاقة.

3 متأهلين من 13
مسار خدمة ذوي 

اإلعاقة 

متأهل من مسار 
ذوي اإلعاقة

28
أكتوبر 2021

المتأهلين في مسار خدمة ذوي اإلعاقة

المتأهلين في مسار ذوي اإلعاقة

تقرير الفعاليات
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الفائز
 في مسار خدمة ذوي اإلعاقة

الفائز بالمركز الثاني
 في مسار ذوي اإلعاقة

عبدالرحمن الحمودعلي اللوغاني 

إسراء يوسف

مبلغ الجائزة :

25,000  ريال سعودي

مبلغ الجائزة :

50,000  ريال سعودي

الفائزة بالمركز األول
 في مسار ذوي اإلعاقة

مبلغ الجائزة :

70,000  ريال سعودي

تقرير الفعاليات

الفائزة بالمركز الثالث
 في مسار ذوي اإلعاقة

إيمان غفة

مبلغ الجائزة :

30,000  ريال سعودي
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شركاء نجاح جائزة عمارالشريك اإلستراتيجي لجائزة عمار

تقرير الفعاليات
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معرض ريشة اإلرادة

معرض ريشة اإلرادة في أرقام

معــرض ريشــة اإلرادة أكبــر تجمــع للموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــة أصحــاب 
وتمكيــن  الخليــج  مســتوى  علــى  اإلعجازيــة  والفنيــة  التشــكيلية  المواهــب 
الموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــة فــي مجــال الفنــون التشــكيلية مــن خــال عــرض 
وبيــع أعمالهــم لتكــون مــورد لتطويــر موهبتهــم واســتقاليتهم كأفــراد 

مبدعيــن فــي المجتمــع.

اإلرادةمعرض ريشة عدد زوار 

اللوحات عدد 
عدد المشاركة

الموهوبين 

من ذوي 

اإلعاقة 

المشاركين

عدد أيام 

ض
المعر الدوراتحضور عدد 

468

28

10
3

72

اللوحات المشاركة في المعرض

اللوحة المعجزة

تقرير الفعاليات

26-28 ديسمبر  2021
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الدورات التدريبية

12 متدربرسم العيون11 متدربالرسم التجريدي

14 متدربرسم الفضاء13 متدربالنحت على الخزف

تقرير الفعاليات
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معرض ريشة اإلرادة الدورات التدريبية

كواليس المعرض

لقطات العدسة من معرض ريشة اإلرادة

11 متدربتنسيق الزهور

تقرير الفعاليات



برامج اإلرادة4243

 التقرير
اإلعالمي

عمــان ســلطان  لجالــة  الخــاص  المبعــوث  اســتقبال    مــن 
 صاحــب الســمو الســيد فاتــك بــن فهــر آل ســعيد لفريــق اإلرادة

ــان ــلطنة عم ــي س ــار ف ــزة عم ــد جائ ــاء تواج أثن
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اإلحصائية اإلعامية حمات اإلرادة

حملة تسمعني ماأسمعك

حملــة إنســانية تهــدف لتمكيــن الموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــات البصريــة لزراعــة 
قرنيــة مخروطيــة بالعيــن وذوي اإلعاقــات الســمعية مــن زراعــة قوقعــة 

بــدأت الحملــة فــي اليــوم األول مــن شــهر رمضــان المبــارك 1442هـــ واســتمرت 
إلــى نهايــة الشــهر 

عملية زراعة قوقعة

عملية زراعة قرنية

الظهور اإلعالني

الفيديو الترويجي للحملة

التقرير اإلعالمي
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جائزة عمار النسخة الخليجية

ــداء  ــس األص ــم الخام ــة الموس ــن ذوي اإلعاق ــن م ــار للموهوبي ــزة عم كان لجائ
القويــة علــى مســتوى المملكــة وعلــى مســتوى دول الخليــج العربــي وتــم 
تغطيــة جميــع القنــوات التســويقية المائمــة لمســتهدفات الجائــزة للوصــول 

ــج ــة و الخلي ــتوى المملك ــى مس ــريحة عل ــر ش ألكب

الظهور اإلعالني

الفيديو الترويجي للحملة

التقرير اإلعالمي

اإلحصائية اإلعامية حمات اإلرادة
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معرض ريشة اإلرادة

ــة اإلرادة  ــرض ريش ــوة مع ــة بدع ــة الخاص ــوان الحمل ــو عن ــتريها( ه ) #تقدر_تش
ــة ــن ذوي اإلعاق ــن م ــص للموهوبي ــي مخص ــرض فن أول مع

الظهور اإلعالني

الفيديو الدعائي للحملة

التقرير اإلعالمي

اإلحصائية اإلعامية حمات اإلرادة



5051

 اإلحصائية اإلعالمية لمعرض ريشة اإلرادة اإلحصائية اإلعالمية لجائزة عمار

 اإلحصائية اإلعالمية العامة لعام 2021

إحصائية المنشورات اإلعالمية لجائزة عمار 2021

التقرير اإلعالمي

اإلحصائية اإلعامية
الحمات الدعائية

اإلحصائية اإلعامية
حمات اإلرادة

مرات النشر : 30عدد الجهات: 15مرات النشر : 100عدد الجهات: 63

إذاعات
قنوات تلفزيونية

صحف ورقية
صحف إلكترونية

السعودية

اإلمارات

مصر 

عمان 

روسيا

اليمن

البحرين

الكويت

لبنان

قطر

األردن

أمريكا

اإلذاعاتالقنوات التلفزيونيةالصحف اإللكترونيةالصحف الورقية

1411

5

21

1

1

1

5

1

1

1

عدد الجهات: 5
مرات النشر : 11

عدد الجهات: 14
مرات النشر : 15

عدد الجهات: 4
مرات النشر : 4

عدد الجهات: 2
مرات النشر : 3

اإلذاعاتالقنوات التلفزيونيةالصحف اإللكترونيةالصحف الورقية
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 أبرز القنوات واإلذاعات المشاركة لعام 2021 أبرز الصحف المشاركة لعام 2021

التقرير اإلعالمي

اإلحصائية اإلعامية
حمات اإلرادة



برامج اإلرادة5455

 تقرير
مشاركات المواهب

اإلرادة مواهـب  تصبـح   عندمـا 
 مطلوبة باالسـم فـي كل المحافل
 خـال فترة وجيزة من عمر الجمعية
 فهـذا يعنـي أننـا صنعنا المسـتحيل

مؤسس جمعية اإلرادة
 د.عمار بوقس
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2021 /1 / 1-5
معرض مضوي

ورشة عمل مصاحبة لمعرض خاص 
بالفن التشكيلي لألعمال الفنية بـ )األلوان 

المضيئة (
أقيمت في: صالة قاف جاليري بمركز 

أدهم للفنون

2021 /1 /22
فعالية فلقة

 امسية شعرية حوارية 
JEDDAH 305 :أقيمت في

2021 /1 /28
كأس السوبر السعودي

 رسم مباشر لكأس السوبر مع شعارات 
نادي ) الهال - النصر (

أقيمت في: الرياض بارك

2021 /4 /1
مسابقة جامعة جدة للقرآن 

الكريم واألسبوع القرآني
 مسابقة للقرآن الكريم خاصة 

لذوي اإلعاقة
أقيمت في:  جامعة جدة

 تقرير مشاركات
المواهب



 تقرير مشاركات5859
المواهب

2021 /9 /10
 جائزة المسؤولية المجتمعية لألندية

) للموسم الرياضي 2021-2020 (
تكريم األندية بجائزة المسؤولية المجتمعية 

+ توزيع شهادات غينيس لألندية المشاركة 
في الحملة

أقيمت في: وزارة الرياضة 
) الصاالت الرياضية الخضراء (

2021 /12 /27
رحلة MBC اإلبداعية حول المملكة

مسابقة الستكشاف واستقطاب 
المواهب في مجاالت الترفية لالتحاق 

MBC بأكاديمية
أقيمت في: موفي سينما يو ووك في 

الرياض

2021 /12 /2
فعالية STC ليوم اإلعاقة العالمي 

جلسات حوارية مع معرض مصاحب 
خاص لذوي اإلعاقة

أقيمت في: المبنى الرئيسي لشركة 
STC بالرياض

2021 /4 / 16-15
معرض ملهمون

عروض حية لمواهبنا في ركن خاص 
بالمعرض

أقيمت في: قاعة الدرعية بالرياض التابعة 
لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية



برامج اإلرادة6061

 تقرير
قصص النجاح

 هــذا العمــل الصغيــر فــي حجمــه
 الكبيــر فــي معنــاه  الــذي يحقــق
ــي إرادة ــة ه ــى اإلرادة الحقيقي  معن
والشــكر نيــة,  إرادة  وليســت   فكــر 
علــى بوقــس  عمــار   للدكتــور 
 مجهوداتــه علــى مســتوى المملكة
لتمكيــن الخليــج  مســتوى       وعلــى 
هــذه الفئــة الغاليــة علــى قلوبنــا

 معالي أمين منطقة العاصمة المقدسة
م/ محمد بن عبداهلل القويحص
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مآرب الجوهر

محل حكاية ورد

اإلعاقة: بصرية
الموهبة: تنسيق األزهار

البرامج التأهيلية: خضعت الموهوبة مآرب الجوهر لثاث جلسات تأهيلية في مركز 
الدكتور علي جابر السامه الطبي  أظهرت فيها مآرب قدًرا كبير من المرونة والحماس 

والتفاؤل واالنضباط والواقعية.

البرامج التدريبية: بدأت مرحلة التدريب مع مؤسسات متخصصة في تنسيق األزهار  
)مؤسسة زهور الميس - مؤسسة مخزن الورود - ومؤسسة زهرة تشرين( وقد 

حصلت مآرب على شهادة تدريب المدربين المعتمدة في مجال تنسيق األزهار.

مرحلة التفعيل: الخطوات الرئيسية لبناءالمشروع 
ــع  ــة اإلرادة م ــج أكاديمي ــي برنام ــة ف ــر مرحل ــاريع كآخ ــم المش ــة دع ــدأت مرحل              1. ب

ــال  ــادات األعم ــركة عي ش
              2.اســتكملت الموهوبة العمل على مشــروعها الريادي بإشــراف الجمعية ومستشــاري 

األعمال  عيادات 
               3.حالًيــا تعمــل الموهوبــة مــآرب الجوهــر بالتعــاون مــع الجمعية  على إدارة مشــروعها 
)حكايــة ورد( وهــو عبــارة عــن محــل تنســيق باقــات ورد يقــع فــي مدينــة الدمــام - شــارع 
الملــك ســعود كمــا تخطــط مــآرب إلقامــة عــدد مــن الــدورات التدريبيــة فــي المجــال لــذوي 

اإلعاقــة وغيرهــم.

سنة االلتحاق باألكاديمية: 2019

قصص النجاح

 تم افتتاح محل )حكاية ورد( في 21 ديسمبر 2021 برعاية معالي
  أمين المنطقة الشرقية م/ فهد بن محمد الجبير
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سميرة الحارثي

CAM PIX ستوديو

اإلعاقة: حركية
الموهبة: التصوير

البرامج التأهيلية: خضعت الموهوبة سميرة الحارثي لثاث جلسات تأهيلية في مجمع 
االستشارة االحترافية الطبي أظهرت فيها سميرة اتزانها النفسي وقوة شخصيتها 

وجانبها اإلبداعي في الموهبة.

البرامج التدريبية: بدأت مرحلة التدريب للموهوبة في معهد سكاي العالمي للتدريب 
المرخص من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  من خال دورات تدريبية 

مكثفة في برامج التصميم والمونتاج

مرحلة التفعيل: الخطوات الرئيسية لبناءالمشروع 
              1. بــدأت مرحلــة دعــم المشــاريع كآخــر مرحلــة فــي برنامــج أكاديميــة اإلرادة مــع 
المستشــار الريــادي د. فــواز بــن أحمــد ســعد عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة أم القــرى للتأكد 

مــن جاهزيــة الموهوبــة إلدارة مشــروعها الريــادي )CamPix( مســتقبًلا.
                 2.اســتكملت الموهوبــة العمــل علــى مشــروعها الريــادي بإشــراف الجمعيــة والتعاون 
مــع المستشــار الريــادي وكانــت الجلســات االستشــارية تعمــل علــى تطويــر الموهوبــة فــي 

إدارة المشــروع .
                3.حالًيــا تعمــل الموهوبــة ســميرة الحارثــي بالتعــاون مــع الجمعيــة والمستشــار 
الريــادي علــى إدارة مشــروعها )CamPix( وهــو عبــارة عــن اســتديو تصويــر نســائي يقــع فــي 

ــدي, . ــي الزاي ــة - ح ــة المكرم مك

سنة االلتحاق باألكاديمية: 2018

قصص النجاح

تم افتتاح ستديو )CAM PIX( في 13 ديسمبر 2021 برعاية معالي 
أمين منطقة مكة م/ محمد بن عبداهلل القويحص
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 تقرير
الشراكات

جمعيــة مــع  نيــوم   شــراكة 
مميــزة جــدًا  شــراكة   اإلرادة 
المســؤولية فــي  بهــا   نفتخــر 
 االجتماعيــة كونهــا تصــب فــي
 إبــراز المواهــب مــن فئــة ذوي

اإلعاقــة

 ممثــل شــركة نيــوم الشــريك
اإلســتراتيجي لجائــزة عمــار

أ/ فادي الرابغي
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الشريك اللوجيستي

الشريك الرياضي

  الشريك الذهبي

  الشريك الفضي

  الشريك االستشاري

  الشريك البرونزي

الشريك المساهمالشريك الخيري

  الشريك القانوني  الشريك الناقل

تقرير الشراكات
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لقطة وفاء

تقرير الشراكات

شكرًا عنان السماء

 2021 لــكل عــام قصــة، وقصتنــا فــي  اإلرادة  فــي 
تنبــض وفــاًء وعرفانــً وامتنانــً لــكل مــن قــدم الدعم 
لمواهبنــا مــن ذوي اإلعاقــة مــن المحيــط إلــى الخليــج 

فشــكرًا لهــم عنــان الســماء.

فريق اإلرادة



 امسح الباركود لمشاهدة النسخة اإللكترونية من التقرير السنوي
التي تحتوي على  المزيد من الصور والفيديو
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