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تم تطوير هذه القائمة المرجعية لمســاعدة صندوق تنمية الموارد البشــرية وشــركاؤُه عند التخطيط 
لفعاليــات مختلفــة. كالمحاضــرات، وحلقــات النقــاش، وورش العمــل، ودراســة الحــالات، والاجتماعــات، 
والمؤتمــرات، ومــا إلــى ذلــك. إن بعــض النقــاط الــواردة فــي هــذه القائمــة قــد لا تكــون مرتبطــة بــكل 

فعاليــة مــن الفعاليــات المذكــورة.

للأسئلة المتعلقة بهذه القائمة المرجعية، أو للمساعدة، المرجو التواصل مع:

إن خلــق بيئــة ســهلة الوصــول للأشــخاص ذوي الإعاقــة هــي إحــدى سياســات الصنــدوق 
التــي يحــرص علــى تطبيقهــا فــي جميــع الاجتماعــات والفعاليــات التــي ُيشــرف عليهــا 
ســواًء مــن ناحيــة عمرانيــة أو برمجيــة. تــم تطويــر هــذه القائمــة المرجعيــة لمســاعدتك –
المنظــم- لضمــان تطبيــق ســهولة الوصــول والشــمولية فــي اجتماعاتــك و/أو فعالياتــك.

الوصــول  ســهولة  معاييــر  تطبيــق  فــي  لمســاعدتك  ُصمــّم  المرجعيــة  القائمــة  مــن  الأول:  الجــزء 
للبرامــج لضمــان وجودهــا فــي جميــع الفعاليــات وســهلة الوصــول ليــس فقــط للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الحركيــة، بــل أيضــًا للأشــخاص ذوي الإعاقــة الحســّية، والذهنيــة، وجميــع الإعاقــات الأخــرى أيضــًا.

الجــزء الثانــي: مــن القائمــة المرجعيــة ُصمــّم لضمــان أن مواقــع الاجتماعــات وأماكــن الفعاليــات 
تتوافــق مــع معاييــر ســهولة الوصــول.

ملاحظــة: العناصــر التــي ُوضعــت فــي أول القائمــة وبالخــط العريــض هــي متطلبــات الحــد الأدنــى. 
ُيرجــى عــدم عقــد فعاليــة عامــة بــدون وجــود هــذه العناصــر. تعتبــر العناصــر التــي وضعــت فــي آخــر 

القائمــة وبالخــط المائــل مهمــة جــدًا. 





القسم الأول: 

القائمة المرجعية لسهولة 
الوصول البرمجية
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القسم الأول: القائمة المرجعية لسهولة الوصول البرمجية

لا ينطبقلانعمالدعايات / الإعلانات

أو . ١ الفعاليــة  وإعلانــات  إشــعارات  جميــع 
الاجتمــاع ســهلة الوصــول )اّطلــع علــى الملحــق(

تحتــوي جميــع إشــعارات وإعلانــات الفعاليــة . ٢
مــن  بخصــوص  معلومــات  علــى  الاجتمــاع  أو 
التيســيرية الخدمــات  لطلــب  التواصــل  جهــة 

تــم إرســال إعلانــات الفعاليــة للمنظمــات ذات . 3
العلاقــة بالإعاقــة )اّطلــع علــى قائمــة جهــات 
الاتصــال(، قوائــم البريــد الإلكتروني، المواقع 

الإلكترونيــة، وســائل الإعــلام، إلــخ.

توفر قائمة بالخدمات التيسيرية في . 4
استمارة التسجيل:

مترجمو لغة إشارة	 
البيئة موائمة للكراسي المتحركة	 
شــريط 	  كبيــر،  بخــط  طباعــة  برايــل،  طريقــة 

أســطوانة صوتــي، 
ل الملاحظات	  مسِجّ
مكان راحة، إذا لزم	 
المواصلات	 
أي مساعدين مرافقين للحضور	 
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القسم الأول: القائمة المرجعية لسهولة الوصول البرمجية

وسائل التواصل سهلة الوصول

التسجيل

نعم

نعم

لا

لا

لا ينطبق

لا ينطبق

العامــة . ١ للمشــاركة  ميكروفــون  توفيــر  تــم  إذا 
لضمــان  طويــل  ســلك  ذا  الصــوت  مكبــر  يكــون 
بهــا  التــي  المناطــق  لجميــع  الوصــول  إمكانيــة 
مقاعــد ســهلة الوصــول أو يتــم توفيــر ميكروفــون 

لاســلكي.

ينتجهــا . ٢ التــي  فيديــو(  )فلــم/  المرئيــة  المــواد 
صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية مــزّودة بترجمــة 

الإشــارة. للغــة 

عنــد . 3 بديلــة،  بطــرق  المطبوعــة  المــواد  توفيــر 
 . لطلــب ا

يتطلــب ذلــك فــي العمــوم نســخًة إلكترونيــة مــن 
أي مــادة. 

يوصــى بتوفيــر نســخ مطبوعــة كبيــرة الحجــم )١8 
نقطــة(.

نمــاذج التســجيل الإلكترونيــة ســهلة الوصــول . ١
ويمكــن للأشــخاص الذيــن يســتخدمون وســائل 

تكنولوجيــة مســاعدة اســتخدامها

فعاليــات . ٢ إعلانــات  جميــع  تكــون  أن  يجــب 
وموادهــا  البشــرية  المــوارد  تنميــة  صنــدوق 
الصنــدوق  لسياســة  مطابقــة  الترويجيــة 

البيانيــة  ورســوماته  الوصــول  لســهولة 

تواجد شــخص لتقديم المســاعدة في طاولات . 3
فــي  ويســاعد  الفعاليــة،  بمــكان  التســجيل 
الحصــول علــى ترجمــة للغــة الإشــارة لتســهيل 

التســجيل. عمليــة 
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القسم الأول: القائمة المرجعية لسهولة الوصول البرمجية

لا ينطبقلانعموسائل التواصل سهلة الوصول

الســمعية  . 4 المعينــات  رمــز  تحمــل  لافتــة  وضــع  تــم 
الموقــع. فــي  عليهــا  الحصــول  مــكان  إلــى  تشــير 

تم توفير مترجم للغة الإشارة.. 5

توفر وصف صوتي للمواد المرئية أو المعروضة.. ٦

يمكــن الوصــول للاجتمــاع عــن طريــق مكبــر الصــوت . 7
أو تقنيــة الاتصــال الجماعــي.



القسم الثاني: 

القائمة المرجعية للبيئة سهلة 
الوصول
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القسم الثاني: القائمة المرجعية للبيئة سهلة الوصول

لا ينطبقلانعمالوصول إلى مكان الفعالية

إلــى . ١ الشــارع  مــن  الوصــول  ســهل  مســار  يوجــد 
أنشــطتها. وجميــع  الفعاليــة 

جميــع الفعاليــات ُتَوفــر لافتــات توجــه الحضــور إلــى . ٢
الموقــع. فــي الحــالات الاســتثنائية حيــث لا تنطبــق 
الموّصــل  الرئيســي  المســار  فــي  الوصــول  ســهولة 
الوصــول  ســهل  مســار  توفيــر  يتــم  للاجتمــاع، 

للمــكان. ُمرشــدة  بلافتــات  وتزويــده 

تــم تدريــب طاقــم الاســتقبال المشــاركين علــى . 3
ســهلة  المســارات  إلــى  المؤّديــة  الاتجاهــات 
الوصــول الموصلــة للفعاليــة وعلــى كيفيــة إعطــاء 
التوجيهــات اللفظيــة الواضحــة للأشــخاص ذوي 
كيفيــة  وعلــى  الذهنيــة   أو  البصريــة  الإعاقــة 

الســمع. أو ضعــاف  الصــم  الأشــخاص  توجيــه 

)اّطلع على دليل آداب وقواعد التخاطب مع الأشخاص 
ذوي الإعاقة(
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القسم الثاني: القائمة المرجعية للبيئة سهلة الوصول

لا ينطبقلانعمالمواصلات

إذا كانــت الفعاليــة نفســها تشــمل المواصــلات، . ١
لاســتخدام  المؤّهلــة  الســيارات  توفيــر  تــم  فقــد 
عــن  الإعــلان  وتــم  أيًضــا،  المتحركــة  الكراســي 
المحليــة  المــوارد  قائمــة  )انظــر  للعامــة  توافرهــا 

المســتند(. هــذا  نهايــة  فــي 

)راجــع . ٢ الوصــول  تتوفــر مواقــف ســيارات ســهلة 
والســيارات  للســيارات  المناســبة  المواقــف  عــدد 

والعائليــة(.

توفر مسار سهل الوصول مزّود بلافتات من . 3
مواقف السيارات إلى المرافق

لا ينطبقلانعمالمرافق

تتوفر أماكن للصلاة سهلة الوصول.. ١

توفــر دورات ميــاه ســهلة الوصــول علــى بعــد . ٢
٦٠ متــًرا مــن موقــع الفعاليــة.

الفنيــة . 3 الأعمــال  عــرض  صــالات  أو  المعــارض 
علــى  خطــًرا  يشــّكل  لا  مؤّهــلا  مســاًرا  توفــر 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة أو ضعيفــّي 

النظــر.

فــي حــال توفــر المأكــولات والمشــروبات فــي . 4
مــكان الفعاليــة، تــم وضــع الخدمــة علــى مســار 
للخدمــة  الوصــول  يســهل  الوصــول.  ســهل 
عمــل  وبآليــة  الجلــوس  وضــع  مــن  الذاتيــة 

. ســهلة
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القسم الثاني: القائمة المرجعية للبيئة سهلة الوصول

المقاعد

ترتيب الفعالية

نعم

نعم

لا

لا

لا ينطبق

لا ينطبق

الــلازم . ١ فمــن  للجلــوس  أماكــن  توفيــر  تــم  إذا 
المتحركــة  للكراســي  أماكــن  توفيــر  مراعــاة 

المناســب. المــكان  فــي  مرافقــة  وكراســي 

الصــم . ٢ للأشــخاص  جلــوس  أماكــن  توفيــر 
مــن  الأمامــي  الجــزء  فــي  الســمع  وضعــاف 
مــكان الجلــوس ليتمّكــن الحاضــرون مــن رؤيــة 

الشــفاه. قــراءة  أو  التعليقــات  المترجــم/ 

توفيــر علامــات تشــير إلــى مناطــق الجلوس ســهلة . 3
المســتخدمين  المشــاركين  مــن  لــكل  الوصــول  
وضعــاف  الصــم  الأشــخاص  المتحركــة  للكراســي 

الســمع.

فهــي . ١ مرتفعــة،  منصــة  أو  مســرح  توفــر  إذا 
ســهلة الوصــول وذلــك بتواجــد منحــدر مناســب 
أو  الثابتــة  المتحــرك  الكرســي  رافعــة  أو 

. لمتنقلــة ا

توفيــر . ٢ فيجــب  للجمهــور،  منصــة  توفــرت  إذا 
الوصــول. ســهلة  منصــة 

يتــم وضــع الســياجات أو حواجــز الســيطرة علــى . 3
الحشــود بطريقــة تســمح للمــكان بــأن يكــون 

ســهل الوصــول.
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القسم الثاني: القائمة المرجعية للبيئة سهلة الوصول

لا ينطبقلانعمحالات الطوارئ

لــزم . ١ )إذا  الإخــلاء ومعداتهــا  تــم وضــع خطــط 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  يراعــي  بمــا  الأمــر( 
الصــم  والأشــخاص  والبصريــة  الحركيــة 
وضعــاف الســمع. تــم التأكــد مــن أن الحضــور 
بكيفيــة  علــم  علــى  الذهنيــة  الإعاقــات  ذوي 
إخــلاء المبنــى، أو تــم تكليــف شــخص لتقديــم 

المســاعدة.

لإعلانــات . ٢ الوصــول  إمكانيــة  للجميــع  ُتتــاح 
وتنبيهــات الطــوارئ. أجهــزة الإنــذار بالحريــق 
يتــم  يومــض.  وضــوء  مســموعة  إشــارات  بهــا 
مخاطبــة  أنظمــة  خــلال  الإعلانــات  توفيــر 

البصريــة.  والوســائل  الجمهــور 
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سياسة الفعاليات العامة سهلة الوصول: تعاريف

معلومــات حــول ســهولة الوصــول– يجــب أن تتضمــن إشــعارات الفعاليــة أو الاجتمــاع معلومــات حــول 
كيفيــة طلــب الخدمــات التيســيرية بمــا فــي ذلــك الترتيبــات البديلــة ووســائل المســاعدة والخدمــات 
وإشــعار تخــص ســهولة الوصــول للكراســي المتحركــة ومعلومــات عّمــن يتــم التواصــل معهــم لطلــب 
الخدمات التيســيرية. ُيرجى الاطلاع على "عينة لإشــعار اجتماع ســهل الوصول" و "عينة لإشــعار فعالية 

ســهلة الوصــول" فــي أســفل المســتند.

منّصــة ســهلة الوصــول– موقــع تحــدث للجمهــور، ثابــت أو متحــرك، يحــوي طاولــة أو منصــة قــراءة 
لا يزيــد ارتفاعهــا عــن 87 ســم ويمكــن وضــع ميكروفــون عليهــا.

تأهيــل مــواد المعــرض – البدائــل التــي توفــر نفــس القــدر مــن المعلومــات حــول المعــرض للأشــخاص 
ذوي الإعاقــات الحســية بأســلوب ملائــم لمــواد البرنامــج.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

أن تكــون عناويــن العمــل والســرد بخطــوط  )san serif( بحجــم 14 نقطــة وعلــى خلفيــة عاليــة . 1
التبايــن.

وصف صوتي مسّجل للصور/الأعمال الفنية.. 2
نسخ ملموسة مطابقة للتحف الفنية.. 3
تعليقات مكتوبة لعروض الأفلام والمقاطع المرئية.. 4
توفر طاقم عمل مدّرب لتقديم الوصف أو الشرح.. 5

أســطح ســهلة الوصــول – أســطح ثابتــة مســتقرة ومقاومــة للانــزلاق مثــل الخرســانة والأســفلت 
والخشــب والســجاد إلــخ. العشــب والرقائــق الخشــبية والرمــال ليســت أســطًحا مؤّهلــة.

التــي يتــم تخصيصهــا ليســتخدمها  الســيارات  مواقــف الســيارات ســهلة الوصــول – مواقــف 
الوصــول  ليســهل  تأهيلــه  تــم  مــن مدخــل  قريبــة  وتكــون  غيرهــم  الإعاقــة دون  الأشــخاص ذوي 
شــريطة  والأقمــاع  العلامــات  باســتخدام  وذلــك  تأهيــل مســاحات مؤقتــة  يمكــن  تذكــر:  للمرفــق. 

الأبعــاد. متطلبــات  اســتيفاء 
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دورات ميــاه ســهلة الوصــول – دورات الميــاه المؤهلــة، تقــع علــى مســار ســهل الوصــول وتحتــوي 
علــى مميــزات ســهولة الوصــول مثــل الدعامــات المخصصــة للإمســاك بهــا فــي جــدران الحمامــات، 

ومســاحات دورات ميــاه واســعة إلــخ.

مســار ســهل الوصــول – طريــق متواصــل بــدون عوائــق يربــط كل العناصــر المطلــوب الوصــول إليهــا 
وكل مســاحات المبنــى أو المرفــق. المســارات الداخليــة المؤّهلــة قــد تشــمل الممــرات والأرضيــات 
والأرصفــة المنحــدرة والمصاعــد والأرضيــة الواضحــة عنــد وجــود تجهيــزات. أمــا المســارات الخارجيــة 
ــات كابحــة للســرعة، ممــرات المشــاة  المؤّهلــة فقــد تشــمل ممــرات مؤديــة لمواقــف الســيارات، مطبّ

فــي مســارات الســيارات، الأماكــن المخصصــة للمشــي، المنحــدرات، والمصاعــد.
 

الطــاولات ســهلة الوصــول - طاولــة توفــر مســاحة كافيــة للركبــة. أقــل ارتفــاع 69 ســم، وعــرض 
76 ســم، وعمــق 48 ســم للركبــة والجــزء العلــوي للطاولــة لا يزيــد ارتفاعــه عــن 86 ســم.

المعينــات الســمعية – جهــاز يلتقــط الإشــارة مــن الميكروفــون أو نظــام مخاطبــة الجمهــور ويرســلها 
إلــى نظــام تضخيــم شــخصي.

مــزّود تعليقــات – مقطــع مرئــي أو فيلــم مــزود بترجمــة وتعليقــات مكتوبــة تعكــس محتــوى المــادة 
المنطوقــة أو الموصوفة.

اللوحات الإرشادية – تحتوي على الرموز الدولية المستخدمة للبيئة سهلة الوصول.

الخطــر الــذي يواجــه الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة – إخــلاء أماكــن المشــي وأماكــن المشــاركين مــن 
أيــة أجســام )يشــمل ذلــك فــروع النباتــات والتحــف الفنيــة العامــة( والتــي تكــون معّلقــة علــى ارتفــاع 
أقــل مــن 203 ســم مــن ســطح الأرضيــة أو الجــدار والأجســام المثبتــة علــى عواميــد والقائمــة بذاتهــا 

والتــي تبــرز 10 ســم أو أكثــر فــي المســاحة مــن 69 ســم و 203 ســم فــوق الأرض أو أرضيــة المبنــى.

رافعــة كرســي متحــرك متنقلــة – رافعــة ليســت فــي هيــكل المبنــى، ويمكــن توفيرهــا لفعاليــة 
معينــة.
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أماكــن الجلــوس – أماكــن جلــوس مؤّهلــة تناســب الأشــخاص الذيــن لا يســتطيعون الوقــوف ليتســنى 
لهــم رؤيــة الفعاليــة بســبب الحضــور الجالســين أو الواقفيــن. ولابــد أن يكــون جلــوس الأشــخاص الصــم 

فــي موقــع قريــب مــن المســرح أو منطقــة العــرض لمشــاهدة مترجمــي لغــة الإشــارة بشــكل مباشــر.

نسبة الجلوس – فيما يلي نسبة عدد المقاعد المؤّهلة وسهلة الوصول من إجمالي عدد المقاعد:

1 إلى 25 = مقعد واحد
26 إلى 50 = مقعدين
51 إلى 300 = 4 مقاعد
301 إلى 500 = 6 مقاعد

أكثر من 500 = 6 مقاعد مع مساحة إضافية لكل زيادة بمقدار 100

أماكــن جلــوس لمســتخدمي  المتحــرك ومرافقيهــم –   الجلــوس لمســتخدّمي الكرســي  أماكــن 
الكراســي المتحركــة ومــكان جلــوس مجــاور للأفــراد المرافقيــن لهــم. 
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رمز يشير إلى بيئة 
سهلة الوصول 

للأشخاص 
المكفوفين أو 

ضعاف النظر

رمز ترجمة لغة الإشارة الرمز الدولي للبيئة 
سهلة الوصول

منحدر لمستخدمّي 
الكرسي المتحرك

رمز المعينات 
السمعية

رمز المعلومات 
العالمي

بعض الأمثلة لرموز البيئة سهلة الوصول
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عينة لمذكرة اجتماع مؤهل لسهولة الوصول

عينة معلومات اجتماع مؤّهل لسهولة الوصول

)اســم المــكان( مؤّهــل ليناســب الأشــخاص الذيــن يســتخدمون الكراســي المتحركــة وغيرهــم مــن ذوي 
ُيرجــى تقديــم طلــب  الُمســبق.  الإعاقــات. كمــا تتوافــر خدمــات ترجمــة لغــة الإشــارة عنــد الطلــب 
للخدمــات البديلــة أو غيــر ذلــك مــن الخدمــات التيســيرية إلــى برنامــج توافــق علــى البريــد الإلكترونــي 
Tawafuq@hrdf.org.sa أو الاتصــال علــى الرقــم  920027444   قبــل الاجتمــاع بـــ 72 ســاعة علــى 

الأقــل لضمــان توفرهــا.  

أقرب وسيلة مواصلات سهلة الوصول هي : _______________________________________

أقرب موقف سيارات سهل الوصول متاح في: _____________________________________

مــن أجــل دعــم جهــود صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية فــي توفيــر الخدمــات التيســيرية للأشــخاص 
الذيــن لديهــم حساســية شــديدة، وحساســية مــن المــواد الكيميائيــة المتعــّددة أو الإعاقــات ذات 
العلاقــة، يتــم تذكيــر الحضــور فــي الاجتماعــات العامــة بــأن غيرهــم مــن الحاضريــن قــد يكــون لديهــم 
حساســية لمختلــف المنتجــات المعّطــرة ذات الأســاس الكيميائــي. ُيرجــى مســاعدة صنــدوق تنميــة 

المــوارد البشــرية علــى توفيــر الخدمــات التيســيرية لهــؤلاء الافــراد.

عينــة لمذكــرة فعاليــة مؤّهلــة لســهولة الوصــول معلومــات فعاليــة مؤّهلة لســهولة الوصول 
)نســخة موجزة(

)اســم المــكان( مؤّهــل ليناســب الأشــخاص الذيــن يســتخدمون الكراســي المتحركــة وغيرهــم مــن ذوي 
ُيرجــى تقديــم طلــب  الُمســبق.  الإعاقــات. كمــا تتوافــر خدمــات ترجمــة لغــة الإشــارة عنــد الطلــب 
للخدمــات البديلــة أو غيــر ذلــك مــن الخدمــات التيســيرية إلــى برنامــج توافــق علــى البريــد الإلكترونــي 
Tawafuq@hrdf.org.sa أو الاتصــال علــى الرقــم  920027444  قبــل الاجتمــاع بـــ 72 علــى الأقــل 

لضمــان توفرهــا.  

مــن أجــل دعــم جهــود صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية فــي توفيــر الخدمــات التيســيرية للأشــخاص 
الذيــن لديهــم حساســية شــديدة، وحساســية مــن المــواد الكيميائيــة المتعــّددة أو الإعاقــات ذات 
العلاقــة، يتــم تذكيــر الحضــور فــي الاجتماعــات العامــة بــأن غيرهــم مــن الحاضريــن قــد يكــون لديهــم 
حساســية لمختلــف المنتجــات المعّطــرة ذات الأســاس الكيميائــي. ُيرجــى مســاعدة صنــدوق تنميــة 

المــوارد البشــرية علــى توفيــر الخدمــات التيســيرية لهــؤلاء الافــراد.
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أدّلة مرجعية المراكز المختصة بالإعاقة

الخدمةالتواصلالمنطقةجمعيات خيرية

الرياضجمعية صوت
+966 11 488 7494
+966 11 482 9057 
www.saut.org.sa

خدمات تعليمية وتربوية 
وتأهيلية للأشخاص ذوي 

متلازمة داون

جمعية الإعاقة 
الرياضالحركية للكبار

+966 55 533 1874 
920009882 

www.harakia.org.sa
مشروع نقل و تدريب 
وتوظيف ذوي لإعاقة

جمعية النهضة 
الرياضالنسائية الخيرية

+966 11 465 0029
alnahda@alnahda-ksa.org

دورات تدريبية منتهيه 
بالتوظيف لحملة اثانوية 

العامة فأقل و حاملي 
البكالوريوس والدبلوم فأعلى

الرياضجمعية كفيف
+966 50 746 6983
+966 11 450 6566 

www.kafeef.org
دورات وبرامج  وتوظيف 

لذوي الإعاقة البصرية

جمعية الأطفال 
الرياضالمعوقين

+966 11 880 7253
+966 50 541 2170 
www.dca.org.sa

خدمات التدخل المبكر 
والتأهيل للأطفال ذوي 

الإعاقة

جمعية مركز الملك 
0808 450 11 966+الرياضسلمان الاجتماعي

الجمعية السعودية 
للإعاقة السمعية 

)سمعية(
الرياض

+96611 219 5551
+966 50 244 9828 
www.saudi-hi.net

تأهيل الأشخاص الصم عن 
طريق التدريب والتعليم 
والتوعية والتدخل المبكر

جمعية التوعية 
الرياضوالتأهيل الاجتماعي

+966 11 269 4499
+966 11 263 4111 
www.wa3i.org.sa

برامج وتوعية للأسرة 
وتقديم المعلومات

مركز الملك سلمان 
الرياضلأبحاث الإعاقة

+966 11 488 4401
www.kscdr.org.sa

مركز معلومات ودعم أبحاث 
الإعاقة

الجمعية الخيرية 
الرياضلصعوبات التعلم

+966 53 040 2146
+966 55 521 9303 

asaobat@gmail.com
جلسات تدريبية 

لأعمار 7 - 13



22

أدّلة مرجعية المراكز المختصة بالإعاقة

الخدمةالتواصلالمنطقةجمعيات خيرية

مركز ذوي الاحتياجات 
الخاصة بجامعة الملك 

سعود
الرياض

sa.ksu.edu.sa/ar/Spe-
cialNeedsCenter

+966 11 467 5584 

تقديــم خدمــات متكاملــة لجميــع 
ذوي  مــن  الجامعــة  طــلاب 
تســاعدهم  الخاصــة  الاحتياجــات 
البيئــة  مــع  التكيــف  علــى 
الجامعيــة، وكذلــك تقديــم برامــج 
تنميــة  فــي  تســاعد  وأنشــطة 
يضمــن  بمــا  مهاراتهــم  وصقــل 
التميــز مســتويات  أعلــى  تحقيــق 

الجمعية السعودية 
الخيرية للتوحد

الرياض
الدمام
جدة

+966 11 212 0050 
+966 50 512 5346 

www.saudiautism.com

رفــع درجــة الوعــي، توفيــر البرامــج 
التأهيليــة و المهنيــة للأشــخاص 
ذوي التوحــد، دعــم الدراســات و 

الأبحــاث فــي مجــال التوحــد

صعوبــات التعلــم وفــرط الحركــة 1113 360 54 966+الرياضمركز نتواصل لنتغير
وتشــتت الانتبــاه / لكبــار الســن

جمعية أسر التوحد 
الرياضالخيرية

920006607
+966 11 203 7374

تميز/مركز صعوبات 
الرياضالتعلم/مهارات النخبة

+966 53 546 6688
+966 11 455 6396

تقديــم برنامــج صعوبــات التعلــم، 
التشــخيص و الكشــف المبكــر 

الجمعية الخيرية 
الرياضلمتلازمة داون )دسكا(

+966 14 421 060 
+966 50 640 1767
www.dsca.org.sa

خدمــات التدخــل المبكرللأطفــال 
ذوي الإعاقــة ولذويهــم

مركز معلومات 
الرياضومساندة الصرع

+966 11 464 7272
www.epilepsyinarabic.

com/site/
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أدّلة مرجعية المراكز المختصة بالإعاقة

الخدمةالتواصلالمنطقةجمعيات خيرية

الجمعية السعودية 
الرياضالخيرية للفصام

+966 11 203 2620
+966 11 203 2621

ومتميــزة  متخصصــة  جهــة 
لتقديــم الدعــم مــن خــلال نشــر 

الدعــم و  الوعــي 

جمعية دعم 
اضطراب فرط 

الحركة وتشتت 
الانتباه ) أفتا(

الرياض
+966 11 442 4981 
+966 55 455 9083

فــرط  لاضطــراب  الوعــي  رفــع 
الانتبــاه وتشــتت  الحــرة 

جمعية الوفاء 
الرياضالخيرية

+966 11 460 4688
www.wco.org.saنشاط اجتماعي ومساعدات

جمعية ذوي الإعاقة 
6363 164 56 966+الخرجالخيرية بالخرج إرادة

التدخــل المبكــر وتدريــب الأســر 
مــن  بالفــرد  الجمعيــة  وتهتــم 

الإعاقــة ذوي 

القصيمجمعية البر الخيرية
+966 16 335 9905
دورات تدريبية وتأهيلية0071 335 16 966+

جمعية البر الخيرية 
إقامــة دورات حاســب الــي ولغة 0233 379 16 966+القصيمبالبطين

انجليزية

جدةجمعية أبصار
+966 12 283 0001

ebsarfoundation.org

تقويــم  اختبــارات  تقديــم 
وتوفيــر  البصــر،  لضعــاف  البصــر 
التكنولوجيــا لضعــاف البصــر مــع 
التدريبيــة والمســاندة  الدعــم 

جمعية البر الخيرية 
برهاط

مكة 
المكرمة 
محافظة 

الجموم

+966 12 560 1303
+966 12 560 4477

تدريب الشباب والفتيات على 
مهارات وحرف يديوية
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الخدمةالتواصلالمنطقةجمعيات خيرية

جمعية البر للخدمات 
الاجتماعية

المدينة المنورة
الأكحل

+966 55 045 8731
تعليم وتدريب3643 869 14 966+ 

جمعية البر والخدمات 
الاجتماعية

المدينة المنورة 
ينبع

+966 14 322 3209 
+966 14 391 3858
+966 50 536 2449

تدريب وتأهيل للأشخاص من 
ذوي الإعاقة والأسر المحتاجة

الطائفجمعية البر الخيرية
+966 12 727 2492
berrhawiyah.com

للفتيات بعمر 18 / دورتين في 
السنه عن الطهي والخياطة، 
نباتات عطرية والخط العربي 

لهذه السنة

الجمعية الخيرية 
الرياضبروضة سدير

+966 11 443 3395
+966 50 512 5346

تقديم معونات ماليه وأجهزة 
وتقديم دورات لذوي الإعاقة

جمعية الحلوة 
الخيرية

حوطة بني 
تميم

برامج حاسب آلي وتطبيقاته 0115554833
لذوي الإعاقة

جمعية حريملاء 
للتدريــب/0426 526 11 966+حريملاءالخيرية الجمعيــة  معهــد 

تدريبيــة دورات 

تبوكجمعية البدع الخيرية
+966 14 434 0027
+966 55 688 3125

تدريب وتأهيل للأشخاص من 
ذوي الإعاقة والأسر المحتاجة

جمعية البر الخيرية
عسير محافظة 
محايل بللسمر 

وتهامة

www.birabha.com  
+966 17 295 0421 
+966 50 673 3197
+966 17 295 0466

تدريب وتأهيل للأشخاص من 
ذوي الإعاقة والأسر المحتاجة

عسيرجمعية البر الخيرية
خميس مشيط

+966 17 260 2228
+966 50 575 7138

تدريب وتأهيل للأشخاص من 
ذوي الإعاقة والأسر المحتاجة

تدريــب وتأهيــل للأشــخاص مــن 7999 320 17 966+جازانجمعية البر الخيرية
ذوي الإعاقــة والأســر المحتاجــة
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أدّلة مرجعية المراكز المختصة بالإعاقة

الخدمةالتواصلالمنطقةجمعيات خيرية

جمعية الأمير 
مشعل بن عبداهلل 

)شمعة أمل(
نجران

shamat-amal.com  

+966 53 663 6888 
+966 17 522 5591

تقديــم الخدمــات التعليمية والتدريبية 
والعلاجية/عمل برامج التأهيل المهني 
للأشــخاص ذوي الاعاقــة  والمســاهمة 
في البحث عن وظيفة تناســب قدراته 
الأجهــزة  بعــض  وإمكانيته/توفيــر 
الطبيــة والوســائل التعليميــة المســاندة

ترجمة لغة الإشارة )منظمات/ شركات(

الموقعأرقام التواصل الخدمةالجهة

خدمات ترجمة لغة مركز تواصل
الإشارة

920033016 
+966 11 229 5421
+966 50 345 4547

الرياض المقر الرئيسي مع
امكانية البث الى مناطق 

المملكة 

الجمعية السعودية 
للإعاقة السمعية

)سمعية(

تقدم الخدمات 
والبرامج التدريبية 
والتوعوية لتمكين 

الأشخاص الصم 
وضعاف السمع في 

المجتمع  

saudi-hi.net
+966 11 215 551 

+966 50 244 9828
الرياض

ترجمة لغة الإشارة )أفراد(

الرجاء التواصل مع فريق توافق للمساعدة
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مواصلات سهلة الوصول

الموقعأرقام التواصل الخدمةالجهة

تاكسي لندن
ســيارات  بتوفيــر  توصيــل  خدمــة 
ذوي  مــن  الأشــخاص  مــع  تتناســب 

قــة عا لإ ا
الرياض 920010068

جدة

مؤسسة خالد 
الحمدان

تقديــم خدمــات مختلفــة فــي تطويــر 
للأشــخاص ذوي  الســيارات  و تعديــل 

وغيرهــم  الإعاقــة 
الرياض2370603

مؤسسة بيت 
المعراج

توفيــر  فــي  متخصصــة  مؤسســة 
والتنقــل  الحركــة  مســتلزمات  جميــع 

الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص 

www.beytalmeraj.com
+966 53 130 0530
+966 12 657 4070

الرياض

جمعية 
توصيل ذوي الإعاقةحركية

harakia@harakia.org.sa
920009882

+966 55 533 1874
الرياض

جدة8900 700 54 966+خدمات لتوصيل ذوي الإعاقةشركة ميسرة

خدمــة نقــل ذوي الإعاقــة الحركيــة /ريادة
مشــروع تحــت التأســيس

www.riadaa.com 
جدة5558 651 12 966+

سمارى لتأجير 
السيارات

المعــدة  الأجــرة  ســيارات  خدمــة 
الحركيــة الإعاقــة  لــذوي  خصيصــًا 

http://samaraweb.net الخبر
الظهران






