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خادم احلرمني ال�شريفني 
�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود

�شاحب ال�شمو امللكي
�لأمري نايف بن عبد�لعزيز �آل �سعود

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
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مجلس إدارة الجمعية

�شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز

رئي�س الهيئة العامة لل�شياحة والآثار
معايل الدكتوررئي�س جمل�س الإدارة

عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم
ع�شو جمل�س ال�شورى

نائب رئي�س املجل�س

الأ�شتاذ 
بندر بن عثمان نا�سر ال�سالح

امل�شرف العام على جمموعة ال�شوالح

معايل الأ�شتاذ
عبدالرحمن بن عبداملح�سن العبدالقادر

نائب وزير اخلدمة املدنية
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ال�شتاذ 
حامد بن حممد العامود

رجل اعمال

ال�شيخ 
حممد بن عبدالعزيز اجلميح

 رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة
اجلميح القاب�شة

الدكتور 
زهري بن فهد احلارثي

ع�شو جمل�س ال�شورى

الدكتور 
زايد بن �سالح الزايد

رئي�س ق�شم جراحة العظام
مب�شت�شفي امللك في�شل التخ�ش�شي

الدكتورة 
فوزية بنت حممد اخ�سر

الدكتور 
ها�سم بن عبده ها�سم

رئي�س حترير جريدة عكاظ

املهند�س 
عبداملح�سن بن حممد الزكري

 ع�شو جمل�س ال�شورى 

رئي�س جمموعة الزكري

املهند�س 
علي بن عثمان الزيد

 رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة العقارية ومديرها التنفيذي
الرئي�س العام ملكتب الزيد لال�شت�شارات الهند�شية

الأ�شتاذالدكتور 
حم�سن بن علي فار�س احلازمي

ع�شو جمل�س ال�شورى

الأ�شتاذ 
اأ�سامة بن علي ماجد قباين

ع�شو جمل�س ال�شورى
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة القباين

امل�شرف املايل للجمعية

الأ�شتاذ 
عبداهلل بن �سامل باحمدان

DCA Annual Report.indd   5 6/4/12   4:04 PM



الـــــــــشركاء

الرئاسة العامة لرعاية الشباب
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شركة الجميح القابضة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
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اإلخوة واألخوات أعضاء شرف الجمعية 

اإلخوة واألخوات أعضاء الجمعية العمومية...
 ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

بالإنابة عن جمل�س اإدارة اجلمعية ومن�شوبيها كافة يطيب يل اأن اأقدم لكم التقرير ال�شنوي لأداء املجل�س 
والأمانة العامة واملراكز خالل العام املايل 1432/1431هـ املوافق2011م.

 الإخوة والأخوات..
مـــع انطالقة الدورة العا�شرة ملجل�ـــس الإدارة، وبناء على خمرجات الدرا�شة امليدانية التي اأعدتها اإحدى 
اأهـــم املوؤ�ش�شات العاملية املتخ�ش�شة) ماكينزي (، وعطفًا على ر�شيد اخلربات املرتاكمة على مدى نحو 

ثالثني عامًا، تبنت اجلمعية روؤية ع�شرية ذات حماور عدة اأهمها: 
معايري للجودة يف اأداء برامج الرعاية.  �

تاأمني متويلي لربامج اخلدمة وامل�شروعات التو�شعية.  �
ح�شد للم�شاركة املجتمعية.  �

ا�شتكمال ملظلة مراكز اجلمعية.  �
توطني للوظائف املتخ�ش�شة.  �

وخالل العام الأول من هذه الدورة متكنا بف�شل من اهلل، ثم بجهود الأع�شاء والعاملني، وتفاعل قطاعات 
عديـــدة، وم�شانـــدة اخلرييـــن من اأن نقطع �شوطـــًا ملمو�شًا جتـــاوز  امل�شتهدف، وكانت اأهـــم مالمح هذا 

الإجناز:

حمور الرتقاء مبعايري اجلودة يف الأداء: 
 community  based شرعـــت جلنـــة الرعايـــة يف تطبيـــق برنامـــج التاأهيـــل املعتمـــد علـــى املجتمـــع�
rehabilitation، كاأحـــد امل�شاريع العلمية اخلدمية الرائـــدة التي تنفذها مراكز اجلمعية يف العديد من 

مناطـــق اململكـــة  وي�شتهدف الربنامج الو�شول اإلـــى الأطفال ذوي الإعاقة يف منازلهـــم وتقييم حالتهم، 
ومـــوالة برنامج للزيـــارات املنزلية، لتدريب  اأ�شر الأطفـــال  ك�شريك اأ�شا�شي يف العمليـــة التاأهيلية، اإلى 
جانـــب امل�شاعـــدة يف تهيئة وجتهيز مرافق امل�شكـــن لت�شهيل احلياة املعي�شية لهـــوؤلء الأطفال، ف�شاًل عن 
اإجراء فريق الرعاية حالت الك�شف املبكر حلالت الإعاقة، وو�شع الربامج املنا�شبة لتاأهيلها ورعايتها.

كما جنحت الأق�شام الطبية مبراكز اجلمعية يف حتقيق معدل قيا�شي يف جل�شات برامج الرعاية العالجية 
والتاأهيلية املقدمة لكل طفل من من�شوبيها، لت�شل اإلى اأكرث من 160 جل�شة �شنوية.

وبالتـــوازي مع ذلـــك حقق برنامج دمـــج الأطفال اخلريجني من مراكـــز اجلمعية اأرقامـــًا غري م�شبوقة، 
حيـــث و�شـــل عدد الطالب الذين مت دجمهم يف مدار�س التعليم العام الى 240 طالبًا وطالبة خالل العام 

املن�شرم.
ومن جهة اأخرى فقد متكنت اجلمعية من تاأ�شي�س منظور جديد يف جمال الإدارة احلديثة ملوؤ�ش�شات العمل 
اخلـــريي وا�شتيعاب التقنية، الأمر الذي �شعينا – يف اإطـــار امل�شئولية الوطنية – اإلى نقله اإلى املوؤ�ش�شات 

واجلمعيات اخلريية النا�شئة من خالل جملة من املبادرات عرب الندوات واملوؤمترات وامللتقيات. 
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حمور تاأمني التمويل الدائم لربامج اخلدمة:
ميكننـــي القـــول اأن اجلمعيـــة وباإ�شـــراف مبا�شر من جلنـــة الأوقاف، خطـــت خطوات وا�شعـــة يف م�شروع 
تاريخـــي، نتطلع مب�شيئة اهلل اإلـــى اأن يكون تتويجًا لربامج اإيجاد م�شادر دائمـــة لتمويل نفقات الت�شغيل، 
وهو م�شروع   »خري مكة »الوقفي ال�شتثماري الذي يت�شمن عدة مراحل وم�شروعات، ويت�شدرها م�شروع 
وقـــف الأمري �شلطان بن عبدالعزيز، ووقف الأمري �شلمان بـــن عبدالعزيز، وتكلفتهما م�شرتكة ت�شل اإلى 
نحـــو 100 مليون ريال، اإ�شافة اإلى م�شروع عمالء بندة ال�شتثماري اخلريي، وم�شروع عمالء الت�شالت 

ال�شعودية، وم�شروع عمالء البنك الأهلي التجاري.
ومـــن جهـــة اأخرى متكنا من تعزيز �شراكاتنا مع من�شاآت القطاع اخلا�ـــس لتثمر نتائج قيا�شية فيما يتعلق 
باأرقـــام اإيرادات اتفاقيـــات التعاون، وكذلك الأن�شطـــة التجارية اخلريية املبتكـــرة، ومبادرات التربعات 

وال�شدقات.

حمور ح�سد امل�ساركة املجتمعية:
ويف م�شعى لتكرار جتربة العمل املبادراتي الذي ي�شتهدف الو�شول بر�شالة التوعية والوقاية لأكرب قاعدة 
مـــن املتلقني، تبنينا برامج ذات عالقة مبا�شرة بقطاعي الطـــالب وال�شباب والأطفال ن�شعى من خاللها 

خللق �شلوك اإيجابي لدى هذه الفئة الواعدة جتاه ق�شية الإعاقة واملعوقني.
وبالتوازي مع ذلك جنحنا يف  اإقرار منهجية للتعاون الدائم مع قطاعات ذات عالقة.. خريية، و�شحية، 
وتعليميـــة، وعلميـــة، وبحثية، وجتارية.ويف م�شعى للتكامل مع اأجهزة الدولة، كللت جهودنا يف و�شع ق�شية 
الإعاقـــة  بني الأولويـــات ب�شدور قرارات كرمية باعتبـــار مناطق الريا�س ومكة املكرمـــة واملدينة املنورة 
مناطـــق �شديقة للمعوقني، تطبق املعايـــري الت�شميمية التي تراعي ظروف هذه الفئة يف من�شاآتها العامة، 

وت�شمن تنفيذ برنامج الو�شول ال�شامل الذي طرحه مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة.
ولتوثيق عالقات اجلمعية ب�شركائها التاريخيني، احتفينا بو�شول عدد  اأع�شاء ال�شرف اإيل اأكرث من 200 

ع�شو، الأمر الذي يج�شد م�شداقية اجلمعية، وما حتظى به من ثقة لدى النخبة الوطنية.
ويف الإطار نف�شه ظلت اجلمعية على ح�شورها الفاعل يف العديد من املوؤمترات املتخ�ش�شة واملهرجانات 

الثقافية والأن�شطة الجتماعية بهدف تر�شيخ ال�شورة الذهنية الإيجابية عن ر�شالتها ودورها الوطني.
كمـــا توا�شل الأداء الإعالمي املهني للجمعية يف ر�شالته كو�شيلة لالرتقاء بالوعي املجتمعي وك�شب تاأييده 

وجتاوبه مع براجمها 

حمور ا�ستكمال مظلة مراكز اجلمعية.
مت بحمـــد اهلل النتهاء من الأعمال الإن�شائية والتجهيزات ملركزي اجلمعية يف منطقة ع�شري، ويف جنوب 
الريا�ـــس، و �شعينا خالل ال�شهور املا�شية ل�شتكمال فريقي العمل يف املركزين متهيدًا لنطالقة الت�شغيل 
مـــع بداية العام الدرا�شي القادم مب�شيئة اهلل، هذا يف الوقت الذي يوا�شل فيه فريق الت�شخي�س والتقييم 
ا�شتقبـــال احلـــالت الراغبة يف اللتحـــاق باملركزين، وقد بادرت ع�شرات الأ�شر مـــن اأبناء منطقة ع�شري 
والذيـــن يحظى اأطفالهم بخدمـــات مراكز اجلمعية يف جدة والريا�س باإبـــداء رغباتهم يف نقل اأطفالهم 

للمركز اجلديد.
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اأمـــا مركزا اجلمعيـــة يف منطقة الباحة وحمافظة الر�ـــس فقد تعر�شا لبع�س ال�شعوبـــات الفنية عرقلت 
اإجنازهما يف املوعد املحدد، ونتطلع اإلى اأن يتم النتهاء من الأعمال الإن�شائية خالل العام اجلاري.

حمور توطني الوظائف املتخ�س�سة:
مـــازال هـــذا الهدف ميثل حتديـــًا للجمعية، يف اإطار مـــا تعانيه كافـــة املوؤ�ش�شات ذات العالقـــة بالرعاية 
ال�شحيـــة والتاأهيلية املتخ�ش�شة من نـــدرة يف الكفاءات الوطنية املوؤهلة رغم حماولتنا احلثيثة ملواجهة 
هذه الق�شية على ال�شعيد الوطني �شواء عرب التعاون مع اجلامعات، اأو مع هيئة التخ�ش�شات ال�شحية،اأو 

امل�شت�شفيات املتخ�ش�شة، اأو من خالل برامج البتعاث والتدريب.
وتتعـــاون جلنة التطويـــر التنظيمي وجلنـــة الرعاية باجلمعيـــة ل�شياغة بع�س احللول لظاهـــرة الت�شرب 
الوظيفـــي، وتكثيـــف برامـــج التدريب، وتوفـــري اأكرب قدر ممكن مـــن الر�شا الوظيفي الـــذي يحافظ على 

الكفاءات التي يتم تاأهيلها وتدريبها يف اجلمعية فيما تتلقى عرو�س ا�شتقطاب من جهات اأخرى.

الإخوة والأخوات.. اأع�ساء �سرف اجلمعية 

الإخوة والأخوات.. اأع�ساء اجلمعية العمومية 
اعتدنا يف هذه املوؤ�ش�شة اخلريية الرائدة على اأن نرد اجلميل لأ�شحابه، واأن نوثق عطاء اخلريين كقدوة 
حتتـــذى، وي�شرفنـــي يف هـــذا ال�شـــدد اأن اأرفع اأ�شمـــى اآيات ال�شكـــر والعرفان اإلى مقام خـــادم احلرمني 
ال�شريفـــني امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز، والى �شاحـــب ال�شمو امللكي الأمري نايف بـــن عبدالعزيز، ويل 
العهد،نائب رئي�س الوزراء، وزير الداخلية  ملا تف�شال به -حفظهما اهلل- من دعم ورعاية كرميني لربامج 
واأن�شطـــة اجلمعيـــة. وابتهل اإلى اهلل العلـــي القدير اأن يثيب – فقيد الأمة-  �شاحـــب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلطان بن عبدالعزيز خريًا عن كل ما قدمه للجمعية وللمعوقني ولوطنه.
كمـــا  اأ�شجل بالإنابة عن كافة امل�شتفيدين من خدمـــات اجلمعية وافر التقدير حلكومة اململكة وللوزارات 
والهيئـــات واملوؤ�ش�شات وو�شائل الإعالم، واأي�شًا لل�شركات والبنوك ولرجال الأعمال الذين نعدهم �شركاء 

ل غنى عنهم.
كمـــا اأود اأن اأ�شيـــد بجهود الإخوة اأع�شاء جمل�ـــس الإدارة، وجلان اجلمعية، والعاملـــني يف الأمانة العامة 

واملراكز، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

   
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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نخبة من أعضاء شرف الجمعية
واألعضاء المؤسسين لمركز األمير سلمان البحاث اإلعاقة

12 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   12 6/4/12   4:04 PM



نخبة من أعضاء شرف الجمعية
واألعضاء المؤسسين لمركز األمير سلمان البحاث اإلعاقة

DCA Annual Report.indd   13 6/4/12   4:04 PM



الملخص التنفيذي:
بـــداأت الأجهزة التنفيذيـــة يف اجلمعية، ومع انطالقة الـــدورة العا�شرة ملجل�س الإدارة العمـــل على تنفيذ  برنامج 

الروؤية الع�شرية التي تبناها املجل�س والتي تتمحور يف:
الرتقاء مبعايري اجلودة يف اأداء برامج الرعاية. �
تاأمني متويلي لربامج اخلدمة وامل�شروعات التو�شعية. �
ح�شد للم�شاركة املجتمعية. �
ا�شتكمال مظلة مراكز اجلمعية. �
توطني الوظائف املتخ�ش�شة. �

ويف ذلك ال�سدد تولت  الأمانة العامة الإ�سراف على  تنفيذ املهام التالية:
التو�شـــع يف قبول الأطفال املتطلعني للخدمة مبراكز اجلمعية، حيث و�شل عدد الأطفال اجلدد الذين ان�شموا  �

ملنظومـــة خدمـــات املراكز خالل العام املا�شي وحده اإلى اأكرث مـــن 600 طفل وطفلة، ومن املتوقع مب�شيئة اهلل 
اأن يت�شاعف هذا الرقم مع افتتاح املراكز اجلديدة. 

احت�شنـــت اجلمعيـــة بالتعاون مـــع مركز الأمري �شلمـــان لأبحاث الإعاقة اللقـــاء التن�شيقي الرابـــع للجمعيات  �
اخلريية املعنية باملعوقني حتت رعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد الفي�شل، اأمري منطقة مكة املكرمة.

ح�شلـــت اجلمعيـــة على جائـــزة الأمري نايـــف لل�شعـــودة، تقديـــرًا لدورها يف توطـــني الوظائـــف املتخ�ش�شة  �
يف مراكزها.

ن�شتعـــد لالنتهاء من اأعمال الت�شطيبات، ومـــن ثم التجهيز لفتتاح املراكز يف كل من جنوب الريا�س وع�شري،  �
فيما قطعت الأعمال الإن�شائية يف مركزي الباحة والر�س �شوطًا جيدًا. 
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تد�شـــني وتوا�شل عدٍد من  برامج وحمالت تنمية املوارد بالتعاون مع عدد من اجلهات وال�شركات واملوؤ�ش�شات  �
ومنهـــا،، �شركة �شابـــك، الت�شالت ال�شعوديـــة، �شركة املنتجات احلديثـــة، �شركة  العزيرية بنـــدة املتحدة ، 
موبايلـــي، بنـــك الريا�س،، زين، جامعـــة حائل، وحتقيق نتائج غـــري م�شبوقة لربنامـــج » مبادرتي «، وبرنامج 

ال�شدقة اللكرتونية، واأجر كل �شهر. 
ال�شروع يف اإعداد روؤية ع�شرية للجمعية و تنفيذ خطة  تطوير اأداء اجلمعية خا�شة فيما يتعلق بربامج الرعاية  �

والتاأهيل بالتن�شيق مع جلنة الرعاية وجلنة التطوير التنظيمي وفرق التاأهيل الطبية والرتبوية.
متابعة ا�شتثمارات اأوقاف مراكز اجلمعية ) واحة طيبة، واحة النظيم، واحة العزيزية،واحة امل�شيف،  وقف  �

الأمري عبداملجيد، وقف اأم القرى، وقف ال�شرييف(. 
تد�شـــني فكـــرة وقف الأمري �شلطان بـــن عبدالعزيز مبكة املكرمة، و ح�شد الدعـــم لالأوقاف اجلديدة   خا�شة  �

وقـــف مكة املكرمة بالتعاون مـــع �شركة العزيزة بندة املتحـــدة و�شركة الت�شالت ال�شعوديـــة، والبنك الأهلي 
التجاري،  والأ�شتاذ طارق عبدالرحمن فقيه.

الإعداد جلائزة اجلمعية يف دورتها ال�شابعة. �
الإ�شـــراف علـــى تنظيم الدورتني اخلام�شـــة ع�شرة وال�شاد�شة ع�شـــرة من م�شابقة الأمري �شلطـــان بن �شلمان  �

حلفظ القراآن الكرمي. 
الإ�شـــراف علـــي تنظيم عدد مـــن املنا�شبات )اليـــوم العاملي لالإعاقـــة، اليوم الوطني، عـــودة خادم احلرمني  �

ال�شريفني بعد رحلته العالجية(.
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الإ�س��راف عل��ى تنفي��ذ العدي��د م��ن الربام��ج املتمّيزة 
اأهمها:

برنامج الع�شوية ال�شرفية. �
برنامج توظيف املعوقني. �
برنامج الدمج. �
برنامج جرب الكر�شي. �

الإ�س��راف عل��ى اإقام��ة وتنفي��ذ ع��دد م��ن الفعالي��ات 
والأن�سطة  الن�سوية باجلمعية ومراكزها اأهمها:

القرية الرتاثية. �
لون حياتهم. �
ملتقى الع�شوات. �
الأ�شواق اخلريية.  �
براءة الألوان. �
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ز/ مهرجان الوفاء. �
تنظيـــم وتن�شيق م�شـــاركات اجلمعيـــة يف الفعاليات  �

واملنا�شبات الوطنية والجتماعية .
تن�شيـــق حت�شريات اجتماعـــات اجلمعيـــة العمومية  �

التنفيذيـــة  واللجنـــة  الإدارة  جمل�ـــس  واجتماعـــات 
واللجان العاملة الأخرى، وتفعيل ما ي�شدر عنها من 

تو�شيات وقرارات.
الإ�شـــراف علي تنفيذ احلمـــالت الإعالمية للجمعية  �

والإ�شدارات املختلفة.
متابعـــة تنفيذ برامـــج البتعاث والتطويـــر والتدريب  �

لرفع كفاءة العاملني ل�شيما يف املجال التاأهيلي.
متابعـــة حمافظ اجلمعيـــة ال�شتثماريـــة و�شراكاتها  �

بالتعاون مع جلنة ال�شتثمار.  
واآليـــات  � اأدوات  وتطويـــر  املراكـــز  ت�شغيـــل  متابعـــة 

التوا�شل.
 متابعـــة تنفيـــذ برامج اخلدمات امل�شانـــدة بالتعاون  �

مـــع ال�شـــركات املخت�شـــة يف كافة املراكـــز، واإجراء 
حتديثات يف مبنى اجلمعية بالريا�س.

توثيـــق اأو�شـــاع الأرا�شـــي اململوكة للجمعيـــة يف مكة  �
املكرمة، واإ�شدار �شكوك م�شتقلة لكل منها. 

متابعـــة اأعمـــال اجلمعيـــة مـــع اجلهـــات احلكوميـــة   �
واملحاكم.
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البرامج العالجية والتأهيلية: 
بالرغم من املعاناة املتجددة نتيجة النق�س يف كوادر التاأهيل الطبي يف كافة مراكز اجلمعية خالل العام 2011م، 
اإل اأن من�شوبي الأق�شام الطبية اجتهدوا لتقدمي خدمات تاأهيلية طبية متميزة لالأطفال و اأ�شرهم، وقد �شمل ذلك:

تاأمـــني و تركيـــب جهاز اأورتـــز لت�شنيع اجلبائـــر يف مركز الريا�س، الأمـــر الذي ي�شهم يف تطويـــر املنتج من  �
الأجهزة امل�شاعدة واجلبائر ب�شكل ملمو�س.

تطبيـــق برنامج البدلة الف�شائيـــة يف مركزي امللك فهد بالريا�س، ومركز امللـــك عبداهلل بجدة، والعمل على  �
التو�شع يف باقي املراكز.

حقق برنامج التدخل املبكر نتائج اإيجابية و جترى درا�شة تطبيقه كربنامج اأ�شا�شي. �
تطبيـــق برنامج التنبيه احل�شي يف مركزين وي�شري ب�شورة جيـــدة، ون�شعى لتطبيقه يف باقي املراكز مع توافر  �

الكوادر.
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جدةالريا�ساخلدمة
مكة 

املكرمة
املدينة 
املنورة

اإجمايلحائلاجلوف

978566311210901782333الأطفال املخدومون خالل العام 

908513272187881522120الأطفال امل�شجلني للمراجعة / املتابعة

25312586532363603الأطفال امل�شجلني ت�شجيل جديد

1968427912446147911323302461195جل�شات العالج الطبيعي الفردية

350973151265581321929جل�شات العالج الطبيعي اجلماعية

13458983334071774820173731029جل�شات العالج الوظيفي الفردية

250571737266104722جل�شات العالج الوظيفي اجلماعية

6364243956158912649110570جل�شات عيادة النطق الفردية

407  224787827 جل�شات عيادة النطق اجلماعية

74772 96 486116زيارات عيادة الأ�شنان

406065 272431739038جل�شات وحدة اجلبائر

216211017645493137416821106جل�شات وحدة التمري�س

68363811252411177439خدمات اخلدمة الجتماعية

131   279212عدد الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�شائية

63   27 36عدد الأطفال الذين ا�شتفادوا من برنامج التدخل املبكر

21     21عدد الأطفال الذين ا�شتفادوا من برنامج التنبيه احل�شي

794636222419226عيادة العظام امل�شرتكة

473220739118عدد الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية

عيادة الأع�شاب امل�شرتكة مع م�شت�شفى امللك في�شل 
التخ�ش�شي

44   1146
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جدةالريا�ساملهارات
مكة 

املكرمة
املدينة 
املنورة

اإجمايلحائلاجلوف

الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 
خطوات(

40191318931130

الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 
خطوات(

312814111812114

209251033097الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك

36 920511الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز  )10 خطوات(

331738163142177الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل

2613434915110الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

10166456514237الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد

88342317614182الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�شل بو�شائل ات�شال 
م�شاعدة

634020 810141

19929372895الأطفال الذين تعلموا الكتابة

311528311124140الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة

44 7 9919الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر

2215251161392الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم

62236092127202الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة

24125130638161الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

الأطفال املميزون الذين كانوا على ن�شبة كبرية من الإعاقة و 
حت�شنت حالتهم ب�شكل كبري

574918910 143

الزيارات المنزلية /المدرسية 

جدةالريا�سالزيارات
مكة 

املكرمة
املدينة 
املنورة

اإجمايلحائلاجلوف

105 483021213العالج الطبيعي

155 77554613العالج الوظيفي

14   104 التمري�س

48 2194113اخلدمة الجتماعية

16     16النطق و علل الكالم

1621041419390338اإجمايل
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برامج الرعاية التعليمية والتربوية: 
تطوير الربامج التعليمية:

 الو�شول للمرحلة الثالثة من ت�شميم برنامج احلا�شب الآيل الأكادميي.- 
 تعميم �شناديق تقييم مقيا�س الربوجت والو�شائل التعليمية على مراكز اجلمعية.- 
 اإعداد برنامج خلدمة االأطفال الذين ال تنطبق عليهم �شروط القبول باجلمعية.- 
 اإنتاج عدد 30 و�شيلة تعليمية مبتكرة ل�شديدي الإعاقة اجل�شدية.- 
 ابتكار اأن�شطة خا�شة بفئة �شديدي الإعاقة و�شمها لربنامج احلا�شب الآيل الأكادميي.- 
 النتهـــاء مـــن برنامج الإح�شائيات اخلا�س بجل�شات الأطفال وحتديـــد اآلية العمل فيه بعد تدريب جميع - 

املوظفات على كيفية ا�شتخدامه.
 اإعـــداد خطـــة تربويـــة فردية مقننة للجمعيـــة والبدء يف املرحلـــة الثانية لتطبيقها يف عـــدد من الف�شول - 

لتقييمها.
 البدء بتكوين فريق عمل لتطوير املناهج التعليمية، منهج الوحدات التعليمية ملرحلة البتدائي فكري. - 
 اإعداد حقيبة تدريبية خا�شة بوحدة النطق للتقييم والت�شخي�س. - 
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تطوير القدرات الب�سرية

تقييـــم اأداء عمل املراكـــز ومتابعته وو�شع اأ�ش�س العمـــل وتوحيد النماذج - 
وخطة �شري العمل.

 البـــدء بو�شع �شـــرح تف�شيلي لبنـــود الو�شف الوظيفـــي لوظائف الق�شم - 
التعليمي والنتهاء من معلمة النطق مع النماذج اخلا�شة.

انتـــداب �شنوي مل�شرفات تربويات لتقييـــم ومتابعة �شري العمل يف كل من - 
مركز حائل واجلوف مع تقدمي برامج تدريبية.

 تنفيـــذ الدرا�شـــات املتكاملـــة ملركز جنـــوب الريا�س من حيـــث التاأثيث - 
والتوظيف وو�شع الت�شغيل الفني والإداري.

 اإعداد  �شت ن�شخ من مقيا�س ليرت ليتم توزيعها على املراكز.- 
 انتـــداب معلمة من وحدة النطـــق والتوا�شل لتدريب املعلمات يف املراكز علـــى توزيع الأطفال م�شتخدمي - 

لغة بل�س اأو توا�شل.
 تدريب عدد من موظفات املراكز على كيفية التعامل مع الأطفال غري الناطقني عن طريق تنظيم ور�شة - 

عمل بعنوان و�شائل التوا�شل البديلة.
 تدريب مديرات الأق�شام التعليمية مركزي ) املدينة/ حائل(.- 
 تنفيـــذ حما�شرات وور�س عمل عن ا�شرتاتيجيات التعلـــم التعاوين / خريطة املفاهيم وتطبيقها يف عدد - 

من الف�شول التعليمية.
  تدريب جميع موظفات الق�شم التعليمي على ا�شتخدام احلا�شب الآيل.- 
 النتهاء من تقنني اأ�شئلة واإجابات املقابالت ال�شخ�شية لوظيفة معلمة ومعلمة نطق والأخ�شائية النف�شية.- 
 ا�شتمرار التحاق عدد 3 معلمات يف برنامج املاج�شتري بجامعة امللك �شعود.- 
 تنفيذ عدد )25( دورة تدريبية للموظفات لتطوير الأداء.- 
 م�شاركة املوظفات يف دورات تدريبية داخلية وخارجية وعددها )31(.- 
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التفاعل الجتماعي الرتبوي

تفعيل العمل مع املراكز اخلا�شة واحلكومية خلدمة الأطفال املقبولني يف اجلمعية.- 
 تقدمي برامج توعوية لالمهات:- 

برامج منزلية. �
حما�شرات اأ�شبوعية. �
امل�شاركة يف تنفيذ اخلطة الرتبوية التاأهيلية. �
حما�شرات جتارب اأمهات الدمج. �
جمال�س الأمهات. �

ال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم:

توا�شلـــت ال�شراكة والتعاون  مع وزارة الرتبية والتعليم لتفعيل برناجمي التدخل املبكر والدمج وذلك من 
خالل تبني الوزارة للم�شروعات التالية:

قبول املعاقني حركيًا يف الرو�شات ومدار�س التعليم العام واخلا�س.- 
فتح ف�شلني ل�شديدي الإعاقة ذوي ن�شب ذكاء عالية )غري ناطقني- بنات(.- 
فتح ف�شل للطالبات. - 
املرحلة املتو�شطة لغري الناطقني.- 
افتتاح ف�شلني لالإعاقة املزدوجة ودجمهم مع الأطفال العاديني.- 
قبول الطالب غري الناطقني يف مدار�س التعليم العام املرحلة البتدائية.- 
قبول طالب وطالبات ال�شلب امل�شقوق يف الرو�شات واملدار�س.- 
فتـــح ت�شـــع مدار�س  لالإعاقة احلركية )بنني ( يف الريا�س مع توفري املرافق واملوا�شالت من قبل - 

الوزارة.
ا�شتخـــدام احلا�شب الآيل للطالب والطالبات غري الناطقـــني ذوي ن�شب ذكاء عالية م�شتخدمي - 

لغتي ) بل�س - ماكتون ( للتوا�شل.
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برامج توعية اأولياء الأمور: 

توعية الأهايل باأهمية التدخل املبكر والدمج لأطفالهم منُذ ال�شنوات الأولى.

تدعيم الربامج املنزلية. �
تدريب الأمهات على كيفية تطبيق وتنفيذ الربامج مع اأطفالهم. �
الزيارات املنزلية التي تدعـــم الأطفال للربامج التاأهيلية  �

والتعليمية.
امل�شاركة يف برامج جتارب الأمهات التي تقيمها الوحدة. �
الجتماعـــات امل�شتمـــرة بالأمهـــات لدعمهـــم يف تطويـــر  �

قدرات اأطفالهم.

برامج التوعية املجتمعية.

تدريـــب  املخت�شـــني: طالبـــات جامعة الأمرية نـــورة ق�شم  �
الرتبية اخلا�شة م�شار تدخل مبكر.

اإعـــداد ن�شـــره تعريفيـــة بربنامـــج التدخل املبكـــر والدمج  �
وتوزيعها على اجلهات التي يتم التعاون معها.

خدمة الأطفال غري املقبولني يف اجلمعية )�شعوديني وغري  �
�شعوديني(.

زيـــارات العديـــد مـــن الرو�شـــات واملدار�ـــس احلكوميـــة  �
والأهلية.

املتابعة بعد الدمج.

دمج طالب وطالبات �شغار ال�شن. �
تقليل عدد الأطفال علـــى قوائم النتظار ب�شبب برناجمي  �

الدمج والتدخل املبكر.
حت�شني وتطوير مدار�س ورو�شات الدمج. �
 اإعـــداد منـــاذج تنظيميـــة لالأطفـــال املحولـــني يف الرو�شـــات واملدار�ـــس مـــع البيانـــات الأوليـــة للمدجمـــني �

)طالب وطالبات ( مع اأ�شماء الرو�شات واملدار�س للمتابعة.
جناح برناجمي التدخل املبكر والدمج يف دمج العديد من طالب والطالبات يف الرو�شات واملدار�س احلكومية  �

والأهلية بعد اكتمال الربامج التاأهيلية والأكادميية  لهم من خالل فتح برنامج التطوع املدر�شي.
احل�شـــول علـــى تخفي�شات مـــع املراكـــز واملدار�س اخلا�شـــة لتخفي�س الر�شـــوم الدرا�شية لأطفـــال اجلمعية  �

املقبولني وغري املقبولني، وقبول العديد منهم جمانًا.
خدمة اأطفال اجلمعية خارج منطقة الريا�س. �

DCA Annual Report.indd   25 6/4/12   4:04 PM



26 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   26 6/4/12   4:04 PM



إدارة الموارد البشرية: 
تقـــوم اإدارة املـــوارد الب�شريـــة باجلمعيـــة باأعمـــال املـــوارد الب�شريـــة اليوميـــة ويخـــدم اأفرادها على مـــدار العام 
للموظفـــني  الدائمـــني واملوؤقتني والبالغ عددهم )650( باالإ�شافة اإلى ال���زوار الأداء مهام عملية ذات �شلة بن�شاط 

املركز واجلمعية.

وتعتم���د االإدارة على توزيع الن�شاط اليومي ب���ن االأفراد املتواجدين مما يحقق دورة عمل منوذجية توؤدي املطلوب 
ومن اأهم الأعمال التي تقوم بها الإدارة:

تخطيط القوى العاملة والحتياجات من املوارد الب�شرية لعموم املراكز.- 
التعاقد وعمل العقود واإقرار املبا�شرة واإعداد توزيع ال�شكن والتعريف بالعمل.- 
مراقبة �شاعات العمل اليومية.- 
اإعداد ومتابعة تقارير الأداء جلميع العاملني.- 
اإعداد واإدارة الرواتب وال�شتحقاقات.- 
عمـــل حجـــوزات ال�شفـــر واإ�شـــدار التذاكر واحلجـــوزات الالزمة ملهـــام العمـــل لأع�شاء جمل�ـــس الإدارة - 

واملوظفني.
عمل التاأ�شريات الالزمة من اإقامات وتاأ�شريات اخلروج والعودة وتاأ�شريات العمل والزيارات.- 
الحتفـــاظ بال�شجالت اخلا�شة باملوظفني يف ملفات خا�شة ومرا�شـــالت عامة وتطوير وحتديث الربامج - 

التعاقدية الالزمة.
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وخالل العام 2011م مت التايل:

اعـــادة �شياغـــة الالئحـــة الداخلية مبـــا يتواكب مع - 
اللوائح والأنظمة يف موؤ�ش�شات العمل اخلريي.

امل�شاركة يف اإعداد امليزانيـــة التقديرية للعام املايل - 
2012م.

التحديث امل�شتمر لتبعات العالوات الدورية.- 
الإ�شراف على متابعة الق�شايا العمالية. - 
امل�شاركة يف جلان املراجعات والتحقيقات يف كل ما - 

يحقق ال�شتقرار الوظيفي للعاملني.
تعيني عـــدد )219(موظفًا وموظفة )118( �شعوديا - 

و )101( جن�شيات اأخرى.  
ت�شفية ا�شتحقاقات لعدد )90( موظفًا وموظفة.- 
اإ�شـــدار عدد )67( تاأ�شرية خروج وعودة من مركز - 

الريا�س.
اإ�شـــدار عدد )14( تاأ�شرية خروج نهائي عن طريق - 

مركز الريا�س.
جتديد عدد )132( اإقامة للموظفني ومرافقيهم. - 
اإ�شـــدار ومتابعة عمل تذاكر �شفر عدد )500( تذكرة للموظفـــني واملوظفات وقطاع الأعمال والنتدابات - 

والزيارات العملية والندوات واملحا�شرات على مدار ال�شنة جلميع املراكز.

28 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   28 6/4/12   4:05 PM



إدارة االستثمار:
�شمـــن الإ�شرتاتيجية ال�شتثمارية للجمعية تعمل اإدارة ال�شتثمار علـــى ال�شتفادة املثلى من فر�س ال�شتثمار وفق 

ال�شوابط ال�شرعية وال�شتثمارية من الفر�س املتاحة للجمعية يف املجالت املختلفة.

ا�ستثمارات ق�سرية الأجل:

تتابـــع اإدارة ال�شتثمار ال�شيولة املتاحة لال�شتثمار ب�شكل اأ�شبوعي وتوظيفها يف �شناديق مرابحة اإ�شالمية ق�شرية 
الأجل عدمية املخاطر.

ا�ستثمارات طويلة الأجل:

تعمـــل اإدارة ال�شتثمار على بناء حمفظـــة ا�شتثمارية طويلة الأجل وانتهاز الفر�س املتاحـــة والت�شهيالت املمنوحة 
مـــن قبـــل القطاع العـــام واخلا�ـــس للم�شاركة يف ملكيـــة بع�س ال�شـــركات الوطنيـــة امل�شاهمة ذات املـــالءة املالية 

واملهنية املتميزة.

ا�ستثمارات الأ�سول الثابتة:

تتولـــى جلنة ال�شتثمار درا�شة الفر�س املتاحة لتحويل اأ�شول اجلمعية الثابتة واملتاحة لال�شتثمار اإلى اأ�شول مدرة 
وذلـــك بتحديد هوية الفكرة ودرا�شة جدوى ال�شتثمار بالتن�شيق مع اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة، ويعد وقف خري 
مكة من اأكرب واأهم امل�شاريع ال�شتثمارية للجمعية التي حظيت بالهتمام الرئي�س من اللجنتني خالل العام املايل 
املن�شـــرم، حيث تولت عملية درا�شة جـــدوى امل�شروع ومراحل تنفيذه واآليات التمويـــل املختلفة. حيث �شيمثل هذا 

امل�شروع رافدًا اأ�شا�شيًا لتمويل املرحلة القادمة من برامج التطوير والتو�شع يف خدمات اجلمعية واأن�شطتها.

كما اأ�شرفت اللجنة على ا�شتثمار وقف الأمري عبداملجيد خالل مو�شم حج عام 1432هـ.
كما قامت اللجنة مبتابعة تطورات امل�شاريع ال�شتثمارية الوقفية التي مت درا�شتها خالل العام املن�شرم وهي:
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وقف �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن عبدالعزيز – رحمه اهلل. �
وقف �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع. �
امل�شروع ال�شتثماري اخلريي  لعمالء بندة. �
امل�شروع ال�شتثماري اخلريي لعمالء الت�شالت ال�شعودية. �

الإدارة املالية: 

يف اإطار طبيعة العمل املركزية حل�شابات اجلمعية بالأمانة 
العامـــة، واأهمية التكامل بني الإدارات املعنية  خا�شة اإدارة 
املـــوارد الب�شرية واإدارة تنمية املـــوارد املالية اإ�شافة ملراكز 
اجلمعيـــة خارج الريا�س، فقد ات�شعـــت دائرة مهام الإدارة 

املالية لت�شمل فيما ميكن اإيجازه  يف الآتي:-

اأداء جميع املعامـــالت ح�شب النظام املايل واملحا�شبي - 
املتبـــع من حيـــث �شـــرف امل�شتحقـــات كافـــة وا�شتالم 

الإيرادات واملراجعة والتحليل والت�شجيل.
والأق�شـــام -  الإدارات  وم�شرتيـــات  احتياجـــات  تاأمـــني 

املختلفة ح�شب اأنظمة امل�شرتيات وامل�شتودعات املتبعة.
اإ�شدار املوازنة التقديرية للجمعية للعام 2012م. - 
اإعداد ال�شجالت املالية للعام 2011م.- 
تدريـــب املوظفني اجلدد بالإدارة على جمالت وطبيعة - 

العمل املحا�شبي باجلمعية.
التعاون مع وحدة املراقبة املالية الداخلية.- 
بيانات  بالأعمال التنفيذية الإح�شائية لعمل الإدارة خالل العام2011م.- 

2160 �شندًا�سندات �سرف ال�سيكات 

2830 �شيكًاال�سيكات 

981 �شندًا�سندات ال�سرف النقدي 

450 �شندًا�سندات قب�س ال�سيكات 

860 �شندًا�سندات القب�س النقدي 

1386 �شندًا�سندات قيود اليومية 

073 �شندًا�سندات الإ�سافة للم�ستودع

416 �شندًا�سندات ال�سرف من امل�ستودع
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 تنمية الموارد المالية :
تعك�ـــس البيانـــات التالية الإجنـــازات التـــي حققتها اجلمعية 
 ومراكزهـــا، وحيـــث تكاملـــت فيهـــا جهـــود اإدارات ووحدات

) تنمية املوارد املالية والأن�شطة، العالقات العامة والإعالم(، 
ويعتـــرب العام املا�شـــي انطالقة حقيقيـــة لإ�شرتاتيجية تنويع 

م�شادر دخل اجلمعية وتاأمني موارد ثابتة متثلت يف الآتي:

اأول: الأن�سطة والربامج: 

برنامج دع الباقي لهم ) امل�شروع ال�شتثماري اخلريي(  �
) جميع فروع بندة باململكة وعددها 125فرعًا (.

برنامج بطاقات التهاين ) م�شاركة عدد 97 بني �شركة وموؤ�ش�شة (. �
برنامج اأجر كل �شهر ) م�شاركة عدد 12 �شركة (. �
برنامج مبادرتي)م�شاركة عدد 8 �شركات(. �
برنامج ال�شدقة الإلكرتونية )م�شاركة عدد 6 بنوك(. �
برنامج ع�شوية ت�شهيل ) م�شاركة عدد 150 بني �شركة وموؤ�ش�شة(. �
ن�شاط ماراثون الوفاء. �
ن�شاط القرية الرتاثية. �
� .stc املزاد اخلريي
املزاد اخلريي )موبايلي(. �
اتفاقية زين. �

كما مت �إكمال �ل�ستعد�د�ت لإطالق بع�ض �لرب�مج �ملبتكرة ومنها:

برنامج »يعطيك خريها »لل�شياقة الآمنة. �
� .stcبرنامج التربع بالنقاط واملزايا بالتعاون مع موبايلي و
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مهرجان الأطفال ال�شنوي. �
مبادرة �شركة �شابك لتبني رعاية ع�شرين طفاًل �شنويًا، وملدة خم�س �شنوات. �

وحول ما مت من �إقامة وتفعيل و�إعد�د وجتهيز لبع�ض �لرب�مج كان ذلك من خالل:

تعميم برنامج دع الباقي لهم )امل�شروع ال�شتثماري اخلريي  لعمالء بندة( على اأغلب م�شتوى مناطق اململكة. �
ان�شمام موؤ�ش�شات و�شركات كربى لربنامج اأجر كل �شهر )الت�شالت ال�شعودية، بنك الريا�س(. �
تعميم بع�س الربامج والأن�شطة على كافة مراكز اجلمعية. �
تكثيف احلمالت الإعالمية والإعالنية لبع�س الربامج والأن�شطة. �
�شركات  � الوطني،  العربي  البنك  مثل  واجتماعيًا  اإعالميًا  دوره  باإبراز  ومعنويًا  ماليًا  �شاهم  من  كل  تكرمي 

�شابك، الت�شالت ال�شعودية، زين، �شركة املنتجات احلديثة، دواجن الوطنية، �شركة زهور الريف، �شركة 
�شناعات الأغذية دمية، ال�شركة الوطنية للنقل البحري وغريها.

ثانيًا: العقود والتفاقيات:

مت حتديث وجتديد �لتفاقيات �لتالية:

� .)sms اتفاقية �شركة اخلليج لالإعالم الرقمي -  ) خدمات
اتفاقية موؤ�ش�شة غدوف– ) ت�شويق (. �

مت اإعداد وتوقيع التفاقيات التالية:

� .)sms تعاون(  -  )STC( اتفاقية تعاون
اتفاقية تعاون )STC(  -  )قطاف(. �
� .)sms اتفاقية تعاون )موبايلي(- )تعاون
� .)sms اتفاقية تعاون )زين( - )تعاون
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اتفاقية �شركة احتاد عذيب لالت�شالت -  )تعاون(. �
اتفاقية �شركة زهور الريف  -  ) تعاون(. �
برنامج  �  (   - دمية  الأغذية  �شناعات  �شركة  اتفاقية 

مبادرتي(.
اتفاقية �شركة اأك�شيوم تيلكوم  -  ) برنامج التربع ببواقي  �

الهلل(.

مت اإعداد وجتهيز التفاقيات التالية:

اتفاقية وكالة فن الربوتوكول ) برنامج يعطيك خريها(. �

ثالثًا: الت�سويق:

بنـــاء علـــى اخلطط الت�شويقية التي مت و�شعها فقد متت خماطبة و زيـــارة  ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي و�شعت وفق 
اخلطة وكانت كالتايل:

بطاقات التهاين )عدد 1263 بني خماطبة وزيارة(. �
القرية الرتاثية )عدد 75 خماطبة(. �
مبادرتي )عدد 371 بني خماطبة وزيارة(. �
ال�شدقة الإلكرتونية )عدد 8 زيارات(.  �
اأجر كل �شهر )عدد 300بني خماطبة زيارة(. �
بطاقة اأ�شدقاء اجلمعية »ت�شهيل« )عدد 3000 ع�شوية بني خماطبة وزيارة و150 اتفاقية رعاية ودعم(. �

DCA Annual Report.indd   33 6/4/12   4:05 PM



العالقات العامة واإلعالم 
اأوًل: يف جمال الإعالم:

اإعداد احلملة الإعالنية الإعالمية للجمعية خالل �شهر رم�شان  �
مراكز  ال�شوارع،  اإعالنات  )التليفزيون،  و�شملت  1432هـ 
مطويات،  ال�شحف،  امليجا،  اإعالنات  الأ�شواق،  يف  اإعالمية 
اإعالنات  هاتف،  متحركة،ر�شائل  امل�شاجد،اإعالنات  اإعالنات 

باملالعب(.
اإعداد فيلم ت�شجيلي عن الإعاقة يف اململكة وجهود اجلمعية وبثه  �

جمانًا يف عدد من القنوات.
الأمري  � امللكي  ال�شمو  ت�شجلي عن مبادرات �شاحب  اإعداد فيلم 

�شلطان بن عبدالعزيز – يرحمه اهلل اخلريية
اإ�شدار �شتة اأعداد من جملة اخلطوة. �
تنظيم ور�شة عمل عن »الإعالم اخلريي »مبركز اجلمعية بجدة.  �
اإ�شدار ملف اإعالمي خا�س عن الدورة اخلام�شة ع�شرة مل�شابقة  �

الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي.
ال�شروع يف تطوير موقع اجلمعية على �شبكة النرتنت. �
اإعداد ملف اإعالمي عن وقف مكة املكرمة )خري مكة (. �
اإعداد واإ�شدار التقرير ال�شنوي للجمعية. �
اإعداد ملف اإعالمي عن برنامج توظيف املعوقني. �
التعاون مع عدة مواقع الكرتونية لبث اإعالنات جمانية ومدفوعة بالتعاون مع �شركة الت�شالت ال�شعودية وموبيلي  �

وزين لبث ر�شالة توعوية عرب الهاتف. 
اإعداد 15من الكتيبات التعريفية والتوعوية. �
ن�شر نحو )1100 ( مادة �شحفية تت�شمن اأخبارًا وت�شريحات وتقارير.  �
القت�شادية،  � الآن،  املجد،  ال�شعودية،  والثانية  الأويل  القناة  M.B.C،العربية،  الإخبارية،  حمطات  مع  التن�شيق 

الإن�شانية لإجراء حوارات مع م�شئويل اجلمعية وتغطية املنا�شبات واإعداد تقارير اإعالمية.
التن�شيق مع مرا�شلي ال�شحف وتعزيز قاعدة املتعاونني مع اجلمعية. �
اإ�شدار ملف �شحفي توثيقي للمواد الإعالمية عن اجلمعية. �
الإعداد حلفل مرور ع�شرين عامًا على اإ�شدر جملة اخلطوة.  �
اإعداد احلملة الإعالمية املواكبة ملنا�شبة اللقاء التن�شيقي جلمعيات الإعاقة. �
الإعداد لإ�شدار كتاب مبنا�شبة مرور ثالثني عامًا على اجلمعية. �
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ثانيًا: يف جمال العالقات العامة:
تنظيم اللقاء الإعالمي للمدير الفني للمنتخب ال�شعودي لكرة القدم. �
تنظيم الحتفال باليوم العاملي للمعاق. �
تنظيم الحتفال باليوم الوطني. �
تنظيم ثالثني ملتقى لتوظيف املعوقني يف مراكز اجلمعية. �
امل�شاركة يف اإعداد اللقاء التن�شيقي للجمعيات املعنية باملعوقني. �
تنظيم منا�شبة تد�شني وقف بندة.   �
تنظيم برنامج جرب الكر�شي يف عدد من اجلهات والأ�شواق. �
امل�شاركة يف عدد من مباريات كرة القدم واملنا�شبات الريا�شية. �
تنظيم منا�شبة الإعالن عن وقف الأمري �شلطان بن عبدالعزيز. �
الأمري  � مل�شابقة  ع�شرة  اخلام�شة  الدورة  اإعداد  يف  امل�شاركة 

�شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي.
التن�شيق لتنظيم ن�شاط»دعوة خري« وا�شت�شافة عدد من العلماء  �

خالل �شهر رم�شان.
لالأرقام  � الت�شالت  �شركة  ومزاد  موبيلي  مزاد  يف  امل�شاركة 

املميزة.
اإقامة مراكز اإعالمية يف عدد من الأ�شواق. �
الإعداد ملباراة كرة قدم خريية بالتعاون مع رعاية ال�شباب. �
امل�شاركة يف عدد من امللتقيات العلمية واملعار�س. �
ال�شعودية  � املجموعة  مع  التعاون  اتفاقية  لتجديد  الإعداد 

لالأبحاث والت�شويق.
الإعداد ملنا�شبة جائزة اجلمعية. �
ل�شالح  � اخلزمي  عثمان  الفنان  معر�س  تنظيم  يف  امل�شاركة 

اجلمعية.
الإعداد ملنا�شبات توقيع اتفاقيات التعاون والتكرمي. �
التوا�شل مع اأع�شاء اجلمعية وامل�شئولني يف الدولة. �
امل�شاركة يف الدورة 27 ملهرجان اجلنادرية. �
حملة �شهر رم�شان: خالل حملة �شهر رم�شان املبارك مت تفعيل عدد من الربامج والأن�شطة وذلك من خالل  �

– مركز  املكرمة  مكة  – مركز  الريا�س  ومركز  العامة  املراكز.)الأمانة  اإدارات  بني  والتعاون  العمل  فرق 
املدينة املنورة(.
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:)call center( ثالثًا: مركز الت�سالت
با�شـــرت اإدارة العالقـــات العامـــة والإعـــالم فكرة 
اإن�شـــاء مركـــز الت�شال )خدمـــات الـــرد الهاتفية 
املجـــاين على الرقم 8001421118 داخل اجلمعية 
ومت ا�شتقطاب عدد مـــن املوظفني واملوظفات حيث 
مت تدريبهـــم علـــى طريقـــة الرد علـــى العمالء وقد 
مت تزويدهـــم مبعلومـــات عن اجلمعية  قبـــل بداية 
رم�شـــان كمـــا مت اإعطاوؤهـــم فكـــرة عـــن خدمـــات 
call center واخلدمـــات التي من املمكن اأن تقدم 

من خالله.

رابعًا : وحدة الأع�ساء: 
العاملني باجلمعية  � اإجمايل عدد الأع�شاء  بلغ 

العمومية الذين وفوا بالتزاماتهم املالية ممن 
يحق لهم الت�شويت ) 843 ( ع�شوًا للعام 2011م وتتم متابعة برنامج ت�شديد التزامات الع�شوية حتى نهاية 

العام املايل 2011م. 
على  � اجلمعية  مراكز  على  توزيعهم  وجاء  ع�شوا،   )118  ( ا�شتقطاب  )2011م(  املن�شرم  العام  خالل  مت 

النحو التايل.        
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الأمانة  
العامة 

والريا�س

مكة 
املكرمة

جدة
املدينة 
املنورة

الإجمايلالباحةع�سريحائلاجلوف

523320137126915233251307عدد الأع�ساء العاملني 

الأع�ساء الذين مت 
ا�ستقطابهم خالل العام

21291414117319118

بلغ  � العامالت حيث  الع�شوات  املزيد من  الن�شائية ل�شتقطاب  واأق�شامها  ت�شعى اجلمعية من خالل جلانها 
مت  من  ويبلغ  ع�شوًا   )  464  ( عدد   2011 املايل  العام  نهاية  باجلمعية  العامالت  الع�شوات  عدد  اإجمايل 
لتو�شيع  م�شعى  يف  وذلك  ع�شوًا،   )  71  ( عدد  الفرتة  نف�س  خالل  العمومية  اجلمعية  لع�شوية  ا�شتقطابهم 

وتعظيم امل�شاركة الن�شوية يف اأعمال هذه املوؤ�ش�شة اخلرية. 

الع�سوية ال�سرفية: 
بعـــد اإقرار برنامج الع�شوية ال�شرفية يف الجتماع احلادي والع�شريـــن للجمعية العمومية وم�شادقة مقام الوزارة 
عليـــه، مت تفعيـــل الربنامـــج والإعالن عن اأع�شاء ال�شـــرف يف احتفال اجلمعية املقام بتاريـــخ 5 رم�شان 1428هـ، 
وت�شاعـــف عدد اأع�شاء ال�شرف لي�شل اإيل 165 ع�شوًا �شملت حتى الآن )139( �شخ�شية و )26( جهة وبياناتهم 

كالتايل:

اأ�سحاب
ال�سمو الأمراء

اأ�سحاب 
املعايل 

وال�سعادة

اأع�ساء جمل�س 
الإدارة الأول

العاملون لثالث 
دورات باملجل�س

اجلهات 
احلكومية 

والهيئات

ال�سركات 
واملوؤ�س�سات 

الأهلية

4579871115

خام�سًا : جائزة اجلمعية:
مت ت�شكيـــل جلنة اجلائـــزة للدورة ال�شابعة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمـــري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�س الإدارة وبع�شوية كل من: معايل الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل اخلويطر، ومعايل الدكتور حمود بن 
عبدالعزيـــز البدر، ومعايل ال�شتاذ عبداهلل بن عبدالرحمن احل�شني، ومعايل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، 
ومعـــايل الأ�شتـــاذ عبدالرحمن بن حممد ال�شدحان، و�شعادة الأ�شتاذ عي�شى بـــن حممد العي�شى، و�شعادة الدكتور 

عبدالرحمن بن حمود العناد.

الإن�شانية  � واخلدمة  لالأفراد  الإن�شانية  اخلدمة  بفروعها:  املعوقني  الأطفال  جمعية  جائزة  عن  الإعالن  مت 
للموؤ�ش�شات واخلدمة الإن�شانية للربامج املتميزة وكذلك جائزة اجلمعية للتميز للمعوقني. 

ا�شتجاب لتلك الإعالنات 54 جهة بالرت�شيح جلوائز اجلمعية املختلفة.  �
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برامج التدريب للعام 2011م:
يف اإطـــار الـــدور الوطني الذي تقوم به اجلمعية كموؤ�ش�شة خرييـــة رائدة ت�شهم يف ح�شد املواجهة املجتمعية لق�شية 
الإعاقة،�شـــواء مـــن خالل عالج النق�س الوا�شح يف الكفاءات الب�شريـــة املتخ�ش�شة اأو من خالل تقدمي ر�شيدها 
مـــن اخلـــربات للموؤ�ش�شات النا�شئة ، وا�شلت اجلمعية تكثيف براجمها التدريبيـــة الداخلية واخلارجيةوذلك على 

النحو التايل: 

مت التوا�شـــل مع جامعات مـــن خمتلف مناطق اململكـــة املتواجد بها مراكز اجلمعية وذلـــك للتدريب امليداين - 
للطالبات والطلبة وكذلك الزيارات امليدانية.

مت التفاق على اإن�شاء مركز تدريب معتمد من الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية ومتت املوافقة املبدئية - 
وجاري ا�شتكمال متطلبات املوافقة النهائية.  

ا�سم املركزالعدد
اجلامعات امل�ستقطبة 

والكليات ومراكز التدريب
عدد طالبات 

التدريب امليداين
عدد طالبات 

الزيارات امليدانية

مركز امللك فهد )الريا�س (1

جامعة امللك �شعود
–ق�شم العلوم التطبيقية
–ق�شم الرتبية اخلا�شة

كلية الدرا�شات التطبيقية 
وخدمة املجتمع

جامعة الأمرية نورة ق�شم 
الرتبية اخلا�شة

350 طالبة120 طالبة

مركز امللك عبداهلل )جدة(2

جامعة امللكة عفت
–ق�شم الرتبية اخلا�شة
جامعة امللك عبدالعزيز
–كلية العلوم التطبيقية

كلية دار احلكمة
– ق�شم الرتبية اخلا�شة

100 طالبة12طالبة

مركز اجلوف3
جامعة اجلوف

ق�شم الرتبية اخلا�شة – كلية 
العلوم الطبية التطبيقية

9 طالبات35 طالبة

4
مركز الأمري �شلمان بن 

عبدالعزيز )حائل (

جامعة حائل ق�شم الرتبية 
اخلا�شة

جمموعة اجلفايل دبلوم الرتبية 
اخلا�شة

20 طالبة6 طالبات

5
مركز الأمري �شلطان بن 

عبدالعزيز )املدينة (
جامعة طيبة

ق�شم الرتبية اخلا�شة
46 طالبة21 طالبة

مركز مكة6
جامعة ام القرى

35 طالبة-------– ق�شم اخلدمة الجتماعية
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الأمانة 
العامة 

والريا�س
جده

املدينة 
املنورة

مكة 
املكرمة

الإجمايلع�سريحائلاجلوف

5826138970121عدد برامج التدريب للموظفات

9224201311079عدد برامج التدريب لالأمهات

6748172822180200الإجمايل
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مســابقة األميــر ســلطان بن ســلمان لحفظ 
القرآن الكريم لألطفال المعوقين: 

الدورة اخلام�سة ع�سرة
24-1432/5/27هــــ مـــن  الفـــرتة  خـــالل  بالريا�ـــس  الأبي�ـــس  الق�شـــر  بفنـــدق  البنـــني  فعاليـــات   اأقيمـــت 

املوافق 4/28-2011/5/1م.

الأحـــد  يـــوم  اخلتامـــي  احلفـــل  واأقيـــم 
1432/5/27هـ املوافق 2011/5/1م برعاية 
معـــايل ال�شيـــخ عبـــداهلل بـــن �شليمـــان املنيع 
امل�شت�شـــار بالديـــوان امللكـــي ع�شـــو هيئة كبار 
العلمـــاء كمـــا اأقيمـــت فعاليات البنـــات مبقر 
مركـــز امللـــك فهد بـــن عبدالعزيـــز بالريا�س 
خالل الفرتة من 26-1432/5/28هـ املوافق 

4/30-2011/5/2م. 

الثنـــني  يـــوم  اخلتامـــي  احلفـــل  واأقيـــم 
2011/5/2م.  املوافـــق  1432/5/28هــــ 
برعايـــة �شاحبـــة ال�شمـــو الأمـــرية الدكتـــورة 
اجلوهرة بنت فهد بن حممد بن عبدالرحمن 

اآل �شعود. 

 عدد الفائزين الذكور 15 فائزًا.- 
بلغ عدد الفائزات الإناث 13 فائزة.- 

الدورة ال�ساد�سة ع�سرة
علـــى مـــدى ثالثة اأيام �شهدت اأم القـــرى مناف�شة  78 طفاًل وطفلة جاءوا من كافة مناطـــق اململكة للظفر بجوائز 

الدورة ال�شاد�شة ع�شرة مل�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني.

ورغم كل حتديات الإعاقة اجل�شدية والعقلية واملركبة اأبى الأبطال امل�شاركون يف النهائيات اإل اأن يوؤكدوا قدراتهم 
علـــى مقارعـــة الأ�شحاء يف حفـــظ كتاب اهلل وتدبر معانيـــه ، ليثريوا اإعجـــاب وت�شجيع جلان التحكيـــم الرجالية 
والن�شائيـــة وكافـــة املتابعني  �شواء من و�شائل الإعالم اأو العاملني يف جمال الرعايـــة والتاأهيل الذين حر�شوا على 

التواجد يف قاعات فندق جراند كورال مبكة املكرمة الذي ا�شت�شاف املتناف�شني.

ويف ليلـــة التكـــرمي التي حظيـــت برعاية وح�شور �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمـــان بن عبدالعزيز، 
رئي�ـــس جمل�س اإدارة جمعيـــة الأطفال املعوقني ، وف�شيلة ال�شيخ الدكتور �شعود بـــن اإبراهيم ال�شرمي اإمام وخطيب 
امل�شجـــد احلـــرام ، ولفيف مـــن اأ�شحاب الف�شيلة واملعـــايل ورجال الأعمال وامل�شئولـــني يف منطقة مكة املكرمة مت 

تتويج نحو 30 طفاًل وطفلة حازوا على املراكز الأولى يف فروع امل�شابقة وم�شتوياتها. 
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اإلدارة الهندسية: 
م�سروع مركز اجلمعية بجنوب الريا�س

املقـاول: �شركة الق�شبي للمقاولت.- 
لال�شت�شـــارات -  كون�شلـــت  �شعـــودي  مكتـــب  ال�شت�شـــاري: 

الهند�شية.
م�شاحة الأر�س الكلية 4920م2 – منوذج امل�شروع )ج(.- 
تاأخـــر موعـــد الت�شليـــم ب�شبب اأعمـــال مقاومـــة احلريق ، - 

ومتديـــدات التكييف، ومن املقرر مب�شيئة اهلل النتهاء من 
كافة العمال خالل �شهر مايو 2012م.

م�سروع مركز ع�سري 
املقاول: موؤ�ش�شة اأنوار موج اخلليج للمقاولت.- 
ال�شت�شاري: مكتب الزيد لال�شت�شارات الهند�شية.- 
م�شاحة الأر�س الكلية 8012م2 – منوذج امل�شروع )ج(.- 
تاريخ التعاقد 1431/7/12هـ املوافق 2010/7/3م.- 
املوافـــق -  1431/7/30هــــ  املوقـــع  ا�شتـــالم  تاريـــخ 

2010/7/12م.
يتوقـــع افتتاحه مب�شيئة اهلل خالل الن�شف الثاين من عام - 

2012م.
تعديـــل -  ب�شبـــب  التنفيـــذ  لعمـــال  يومـــًا   89 ا�شافـــة  مت 

املخططات.

م�سروع مركز الباحة 
املقــاول: �شركة ال�شاطي للمقاولت.- 
ال�شت�شاري: مكتب الزيد لال�شت�شارات الهند�شية.- 
م�شاحة الأر�س الكلية 10،000م2 – منوذج امل�شروع )ج(- 
ا�شـــم املتـــربع الكرمي: �شعـــادة ال�شيـــخ اإبراهيـــم بن علي - 

املجدوعي واأولده.
تاريخ التعاقد مع املقاول 2010/2/24م – تاريخ ا�شتالم - 

املوقع 2010/10/23م.
يتوقع افتتاحه مب�شيئة اهلل خالل الن�شف الثاين من عام 2013م.- 
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م�سروع مركز الأمري خالد بن �سلطان 
املقـاول: �شركة ال�شميد للمقاولت.- 
ال�شت�شاري: مكتب الزيد لال�شت�شارات الهند�شية.- 
م�شاحة الأر�س الكلية 5975٫21م2 – منوذج امل�شروع )ج(.- 
تاريخ التعاقد 1431/7/41هـ املوافق 2010/6/26م.- 
تاريخ ا�شتالم املوقع والبدء بالتنفيذ 2010/7/10م.- 
يتوقع افتتاحه مب�شيئة اهلل خالل الن�شف الثاين من عام 2013م.- 

م�سروع وقف �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز. 

ووقف �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز مبكة املكرمة.
املكتب القائم بالت�شميم: مكتب املحرتف لال�شت�شارات الهند�شية واملعمارية.- 
تاريخ التعاقد 1431/12/21هـ املوافق 2010/11/27م.- 
املدة املحددة لإنهاء كافة اأعمال امل�شروع خم�شة اأ�شهر.- 
املوعد املقرر ل�شتالم كل الأعمال طبقًا للتعاقد 2011/4/26م.- 
مت تقدمي املخططات املعمارية املبدئية للم�شروع. - 

م�سروع عمالء بنده مبكة املكرمة. 
املكتب القائم بالت�شميم: مكتب الزيد لال�شت�شارات الهند�شية تربعًا.- 
مت عمل الفكرة املعمارية، وجاٍر جتهيز املخططات املعمارية ملناق�شتها من جميع الأطراف للو�شول لل�شكل - 

النهائي للم�شروع.
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األوقاف الخيرية: 
�شعـــت الأمانـــة العامـــة للجمعيـــة و�شائـــر 
املراكـــز اإلـــى تو�شيـــع دائـــرة الأوقاف من 
خالل احلمـــالت والدعوات التـــي توجهها 
اإلـــى �شائـــر املهتمـــني وطالبي الثـــواب اإلى 
تقدمي مـــا لديهم من اأوقـــاف لالإ�شهام يف 

دعم اجلمعية ومراكزها.

وقـــد قامت الأمانـــة العامة ببنـــاء برنامج 
على احلا�شوب حل�شـــر الأوقاف وتوثيقها 
وحتدي���د مواقعه���ا ح�شب خط���وط الطول 

والعر�ـــس، واإدراج جميـــع ما يتعلق بها من معلومات توثيقية اأو مالية وب�شـــكل ميكن التوا�شل بني املراكز التي تتبع 
لهـــا الأوقـــاف والأمانة العامة.وقد بداأ العمل بهذا الربنامج بحمد اهلل بتاريخ   1430/10/25هـ. وت�شكل عائدات 

الأوقاف املالية ن�شبة حيوية من ميزانيات الت�شغيل للمراكز ت�شل ايل 47% من اإجمايل امليزانية.
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إدارة الحاسب اآللي: 
الربامج

� .SqlServer الى لغة MS Access تغيري قاعدة البيانات للموقع من لغة
بربنامج  � اخلا�س  اجلمعية(  ملوظفي  اللكرتوين  الربيد  )عناوين  لـ  الت�شال  جهات  برنامج  حتديث 

مايكرو�شوفت اوفي�س الإ�شدار )2007 و2010 (.
� .Windows 7 الىWindows XP البدء برتقية نظام ت�شغيل اأجهزة احلا�شب الآيل من ويندوز
البدء برتقية نظام ت�شغيل اخلوادم )ال�شريفرات( من ويندوز �شريفر 2003 الى ويندوز �شريفر 2008. �
الرئي�شي  � املركز  يف   SqlServer 2008 الى    SqlServer 2000 من  البيانات  قاعدة  برتقية  البدء 

واملراكز الأخرى.
برنامج الدورات لق�شم التدريب. �
البدء بربنامج اخلدمة الجتماعية. �
برنامج الإح�شائيات للق�شم التعليمي. �
موا�شلة تطوير برنامج الق�شم التعليمي. �
التعديل على الربامج من داخل اجلمعية )املحا�شبة، الطبي، والع�شوية ال�شرفية(. �
اإعداد خطة لتطوير برنامج خا�س بانتخابات اأع�شاء جمل�س الإدارة. �
التعديل على املوقع ح�شب متطلبات ق�شم العالقات العامة. �
البدء بتحويل برنامج الطبي اإلى تقنية الويب. �
الفريو�شات  � مكافحة  برنامج  ترخي�س  �شراء 

Kaspersky وتثبيته على جميع اأجهزة اجلمعية  

واخلوادم  وفح�شها وتنظيفها من الفريو�شات.
البدء باإعداد برنامج �شادر وارد لق�شم ت�شويق  �

الربامج اخلريية.
تقدمي الدعم الفني للربامج يف خارج اجلمعية  �

)الأر�شفة، الب�شمة(.
جتهيز برنامج النتخابات للدورة ال�شابقة. �
يف  � لتطبيقه   SharePoint لربنامج  درا�شة 

اجلمعية.

44 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   44 6/4/12   4:05 PM



ال�سيانة وال�سبكات

التدريب  � )وحدة  مبنى  يف  )مايكرو�شوفت(  الآيل  احلا�شب  معمل  تاأ�شي�س 
والتطوير( وافتتاحه.

تغيري جمموعة من اأجهزة احلا�شب والطابعات. �
اجلديد  � الإداري  املبنى  يف  متكاملة  جديدة  اآيل  حا�شب  �شبكة  تاأ�شي�س 

)املطعم(.
تنظيم ال�شبكة. �
البدء يف عملية الربط بني املراكز. �

�سندوق اخلدمة الجتماعية: 
م�سروفات �سندوق �خلدمة �لجتماعية 

املبلغ / ريالاملركز 

149،400مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�س 

0مركز اجلوف 

1،225مركز مكة املكرمة 

160،309مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة 

0مركز الأمري �شلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة 

650مركز الأمري �شلمان بن عبدالعزيز بحائل 

356،584الإجمايل 

الأجهزة املوردة مبوجب اتفاقية البنك الأهلي لالأجهزة التعوي�سية 
للعام 2011م 

139٫300قيمة اأجهزة م�شاعدة / الدفعة الأولى م�شددة بالكامل 

عقد اأجهزة م�شاعدة – الدفعة الثانية/ جاري ا�شتكمال 
الإجراءات 

444،800

584،100الإجمايل 

ا�شتفاد منها اأكرث من 500 طفل  من اأطفال اجلمعية. 

كمـــا �شعت اجلمعية مـــن خالل فاعلي اخلـــري اإلى تقدمي دعم مـــايل مبا�شر بلغ 
اأجماليه مائتي األف ريال للعديد من الأ�شر ذات الظروف اخلا�شة.
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الخدمات المساندة: 
جتديد العقد مع �شركة اأفرا�س لل�شيانة والنظافة اعتبارا من 2011/04/01م ملدة عامني. �
جتهيز مبني اخلدمات ) املطعم املركزي �شابقًا( ليكون مكاتب للموظفني.  �
تغري بنيل لكامل الأر�شيات ب�شكن الأطفال رقم 1و2و3. �
تو�شيل جميع كوابل ال�شبكة الداخلية وربطها بغرفة التحكم اخلا�شة بال�شبكة الداخلية مببني اخلدمات.  �
جتهيز وحدة للعالج الطبيعي. �
تركيب �شرياميك مع بنيل لأر�شية املظلة اخلارجية جوار م�شاكن الأطفال.    �
بور�شة  � اجلديدة  لالأجهزة  غرفة  وجتهيز  بناء 

اجلبائر. 
حفر بئر يف �شارع اخلدمات ال�شرقي. �
بتربع   � املدر�شي  النقل  لأ�شطول  حافلتني  اإ�شافة 

كرمي من �شركة بابكر. 
�شلمان  � الأمري  اإعادة تطوير �شالة  الإ�شراف علي 

بن عبدالعزيز ) ال�شالة الرئي�شية (. 
توفري و�شائل النتقال لعدد 100 زيارة منزلية و30  �

زيارة ترفيهية لالأطفال.
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مركز الملك فهد بن عبدالعزيز بالرياض
ا�شتقبـــل مركز امللك فهـــد لرعاية الأطفال املعوقني بالريا�س خالل العـــام 2011م  نحو 1230 طفاًل وطفلة تلقوا 
منظومـــة من الربامج الت�شخي�شية والعالجيـــة والتاأهيلية والتعليمية، ووا�شل املركز دوره الرائد كحا�شنة تدريب 
وتطبيـــق للمئات مـــن طالبات اجلامعة والأخ�شائيات يف القطاعات ذات العالقة حيث و�شل عدد امل�شتفيدات من 
برامج التدريب من خارج اجلمعية خالل العام املا�شي 314 متدربة. وفيما يلي اإطاللة على مالمح الربامج التي 

قدمها املركز:

الرعاية العالجية والتاأهيلية:
ا�شتقبـــل فريق العـــالج والتاأهيل والتقييم باملركز 253 حالة جديدة، وبذلك و�شـــل عدد الأطفال الذين تلقوا  �

خدمـــات بالق�شم الطبي خالل العام اإلى 978 طفـــاًل، فيما قدم املركز 6836 ا�شت�شارة وخدمة �شمن  برامج 
اخلدمات الجتماعية.

بداأ املركز يف تطبيق برنامج التدخل املبكر على 36 حالة، فيما ا�شتفادت 21حالة من برنامج التنبيه احل�شي. �
�شاعف برنامج التعاون مع م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبحاث بالريا�س من اأعداد الأطفال  �

امل�شتفيدين حيث حظي 170 طفاًل وطفلة  بخدمات متخ�ش�شة ت�شمل اجلراحات وا�شت�شارات عيادة العظام 
امل�شرتكة وعيادة الأع�شاب امل�شرتكة.  

قدم فريق العالج الطبيعي جل�شات فردية وجماعية بلغ عددها 20034 جل�شة، فيما و�شل عدد جل�شات العالج  �
الوظيفي اإلى 13708 جل�شة.

وا�شل برنامج التاأهيل با�شتخدام البدلة الف�شائية جناحه املتميز لي�شل عدد الأطفال امل�شتفيدين منه خالل  �
العام املا�شي اإلى 27طفاًل وطفلة.

مت اإجراء 486عملية تقومي وعالج لالأ�شنان واللثة بالتعاون مع كلية طب الأ�شنان يف جامعة امللك �شعود. �
مت ت�شنيع2724  جبرية وو�شيلة تقومي وجهاز م�شاعد يف وحدة اجلبائر والأجهزة امل�شاعدة. �
مت تقدمي 2162 جل�شة عالج يف جمال خدمات التمري�س والتدريب يف م�شاكن الأطفال. �
و�شـــل عـــدد جل�شات العالج والتدريب والتاأهيل اإلى 6588  جل�شة بزيـــادة تبلغ نحو 20% عن العام 2010م يف  �

وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم.
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الرعاية التعليمية والرتبوية:
مـــع التزايد امل�شطرد يف تطبيق برنامج الدمج، والـــذي ا�شتفاد منه خالل العام املن�شرم 137 طفاًل وطفلة،  �

بن�شبـــة ارتفـــاع ت�شل اإلى نحـــو 30% من عدد طالب املركز، بلغ عدد الأطفـــال املنت�شبني للق�شم  التعليمي من 
خالل مراحل )الطفولة املبكرة والتمهيدي والبتدائي (  588 طالبًا وطالبة.

ا�شتقبـــل املركـــز 32 طفـــاًل جديدًا ان�شمـــوا اإيل املراحل التعليمية العـــام املا�شي، وت�شاعف اأعـــداد الأطفال  �
امل�شتفيدين من برنامج التدخل املبكر لي�شل اإلى 85 طفاًل وطفلة، 

داخل املركز وخارجه.
بالتو�شع يف اإ�شافة ف�شول جديدة للق�شم التعليمي و�شل عددها اإلى  �

22 ف�شاًل، اإلى جانب 13 ف�شاًل خم�ش�شة لالأن�شطة امل�شاندة.
ا�شتفـــاد نحـــو 840 طفـــاًل على مـــدار العـــام يف وحـــدات الأن�شطة  �

امل�شانـــدة والتـــي ت�شم القراآن الكـــرمي، تعليم لغة »بل�ـــس« القراءة، 
احلا�شب الآيل، التوا�شل، الفنية، املكتبة، وامل�شادر .

ا�شتفاد 615 طفاًل وطفلة من برامج التاأهيل النف�شي. �
تطبيـــق برنامج لغة »بل�س« على �شبع حالت من الطلبة والطالبات،  �

فيما طبق برنامج »ماكنتون« على 18 حالة.
مت تطبيق برنامج »توا�شل« على 21 حالة يف جتربته الأويل. �
عـــزز املركز من التعاون مع العديد من املدار�س احلكومية والأهلية   �

ل�شتقبال الأطفال من ذوى الإعاقة احلركية، و مع مركز الإ�شراف 
الن�شـــوي للقـــوات امل�شلحة لتطبيق الدمج، كمـــا توا�شل التن�شيق مع 

اجلامعات  لتطبيق برامج التدريب امليداين. 
ا�شتمـــر اأداء ف�شلـــي الإعاقة املزدوجـــة للعام الثـــاين  بالتعاون مع  �

اإدارات التعليم و�شعبة الرتبية اخلا�شة.
توا�شل قبـــول اأطفال ال�شلـــب امل�شقوق يف مرحلـــة ريا�س الأطفال  �

ومدار�س التعليم العام بتعاون ملمو�س من  وزارة الرتبية والتعليم.

الأن�سطة والربامج:
تنظيم الحتفال باليوم العاملي للمعاق. �
تنظيم الحتفال باليوم الوطني. �
تنظيم الحتفال باأ�شبوع ال�شجرة. �
تنظيم حفل للخريجني من املركز. �
امل�شاركة يف �شباق ترفيهي لل�شيارات والدراجات. �
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تنظيم زيارة لفريق ريال مدريد الأ�شباين. �
امل�شاركة يف حفل جائزة الأمري �شلمان ل�شباب رجال الأعمال. �
امل�شاركة يف معر�س التدريب الن�شائي. �
تنظيم منا�شبة يوم العالج الوظيفي. �
تنظيم م�شابقة ت�شوير بعنوان ) كيف نراهم (. �
امل�شاركة يف مهرجان براءة الألوان. �
تنظيم يوم م�شرتك بعنوان ) طفولة واحدة (.  �
م�شاركة الأطفال يف املباراة اخلتامية لدوري كرة القدم. �
تنظيم معر�س ملنتجات الأطفال بجامعة امللك �شعود. �
ا�شتقبال وفود من 51 جهة حكومية ودبلوما�شية  وجامعية، ومدر�شية، ومن �شيوف اململكة. �
تنظيم زيارات لنحو 79 جهة خارج اجلمعية. �
التن�شيـــق لعـــدد 25 دورة تدريبيـــة لتنميـــة مهـــارات  �

من�شوبات املركز.
تنظيم عدد 13 دورة داخلية مب�شاركة املتخ�ش�شات. �
اإتاحـــة الفر�شـــة لعـــدد 226 طالبـــة مـــن من�شوبـــات  �

اجلامعـــات والكليـــات لتطبيق برامـــج تدريبية داخل 
اأق�شام املركز.

ا�شتقطـــاب 21 متطوعـــة عملـــن يف اأن�شطـــة واإدارات  �
خمتلفة.
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املهارات التي اأكت�سبها اأطفال املركز 

اأعداد الأطفالاملهارات

40الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(

31الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

20الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك

9الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز  )10 خطوات(

33الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل

26الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

101الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد

88الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

63الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�شل بو�شائل ات�شال م�شاعدة

19الأطفال الذين تعلموا الكتابة

31الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة

9الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر

22الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم

62الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة

24الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

57الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�شبة كبرية من الإعاقة و حت�شنت حالتهم ب�شكل كبري
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مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
اأكـــرث من 690 طفاًل وطفلة  احت�شنهم مركز امللك عبـــداهلل بن عبدالعزيز بجدة خالل العام املن�شرم،وهو رقم 

قيا�شي يف تاريخ املركز،  وبلغ عدد الأطفال اجلدد الذين ان�شموا للمركز خالل العام  125 طفاًل وطفلة.

الرعاية العالجية والتاأهيلية:
ا�شتقبل فريق العالج والتاأهيل والتقييم باملركز 125 حالة جديدة، وبذلك و�شل عدد الأطفال الذين تلقوا  �

خدمات بالق�شم الطبي خالل العام املا�شي اإلى 566 طفاًل، و يف تطبيق برنامج التاأهيل بالبدلة الف�شائية 
و�شل عدد الأطفال امل�شتفيدين من الربنامج العام املا�شي اإلى 92 طفال وطفلة، الأمر الذي انعك�س ب�شكل 

ملمو�س على اإك�شابهم مهارات جديدة فيما يتعلق باحلركة والتحكم. 
حظي 78 طفاًل وطفلة بخدمات متخ�ش�شة ت�شمل اجلراحات وا�شت�شارات عيادة العظام امل�شرتكة وعيادة  �

الأع�شاب امل�شرتكة  بالتعاون مع م�شت�شفي امللك في�شل التخ�ش�شي بالريا�س بزيادة �شنوية  بلغت ن�شبتها 
اأكرث من %110 .

قدم فريق العالج الطبيعي جل�شات فردية وجماعية بلغ عددها 28885 جل�شة، فيما و�شل عدد جل�شات العالج  �
الوظيفي اإلى 9908 جل�شة بزيادة بلغت ن�شبتها اأي�شًا اأكرث من 40% عن العام 2010م.

مت اإجراء 116عملية تقومي وعالج لالأ�شنان واللثة بالتعاون مع كلية طب الأ�شنان يف جامعة امللك عبدالعزيز. �
وا�شلت  وحدة اجلبائر والأجهزة امل�شاعدة باملركز جهدها املتميز، حيث مت ت�شنيع3173  جبرية وو�شيلة  �

تقومي وجهاز م�شاعد.
مت تقدمي 11017 جل�شة عالج يف جمال خدمات التمري�س والتدريب يف م�شاكن الأطفال.  �
و�شل عدد جل�شات العالج والتدريب والتاأهيل الفردية واجلماعية  اإلى 2517  جل�شة  يف وحدة عالج عيوب  �

النطق وعلل الكالم.
قدمت وحدة اخلدمة الجتماعية م�شاعدات وا�شت�شارات وخدمات لعدد 381 حالة.  �
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الرعاية التعليمية والرتبوية: 
حقق املركز نتائج متميزة على �شعيد برنامج الدمج حيث متكن من تاأهيل 41 طفاًل وطفلة لاللتحاق مبدار�س  �

التعليم العام واخلا�س.
 بلـــغ عـــدد الأطفال املنت�شبني للق�شـــم  التعليمي من خالل مراحل )الطفولة املبكـــرة والتمهيدي والبتدائي (   �

128 طالبـــًا وطالبـــة، منهم 41طفاًل ان�شموا للمركز للعام الأول، وبذلك متكن املركز من قبول كافة الأطفال 
على قائمة النتظار. 

ت�شاعفـــت بن�شبة 100% اأعداد الأطفـــال امل�شتفيدين من برنامج التدخل  �
املبكر لت�شل اإلى 69 طفاًل وطفلة، داخل املركز وخارجه.

بالتو�شع يف اإ�شافـــة ف�شول جديدة للق�شم التعليمي و�شل عددها اإلى 16  �
ف�شاًل، منها 6 ف�شول خم�ش�شة لالأن�شطة امل�شاندة.

ا�شتفـــاد نحو 413 طفاًل على مـــدار العام يف وحـــدات الأن�شطة امل�شاندة  �
والتي ت�شم القراآن الكرمي، احلا�شب الآيل، الفنية، املكتبة، وامل�شادر.

مت احت�شان 249 حالة يف وحدة الرعاية النف�شية. �
افتقـــد املركـــز لربامج لغـــة »بل�ـــس«، و»ماكنتـــون« و»توا�شل« لعـــدم توفر  �

الكفاءات املوؤهلة.
كثـــف املركز مـــن التعاون مـــع العديد مـــن املدار�س احلكوميـــة والأهلية   �

لتعزيز برنامـــج الدمج، كما توا�شل التن�شيق مع جامعة امللك عبدالعزيز  
لتطبيق برنامج التدريب امليداين. 

�شاركـــت 51 مـــن الأخ�شائيـــات واملعلمـــات باملركـــز يف دورات تدريبيـــة  �
وندوات متخ�ش�شة.

تطبيق برنامج تنمية املهارات التفكريية لالأطفال. �

الأن�سطة والربامج:
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني. �
تنظيـــم ماراثون الوفاء خلادم احلرمني ال�شريفـــني مب�شاركة العديد من  �

اجلهات.
امل�شاركة يف تنظيم معر�س الفنان عثمان اخلزمي ل�شالح اجلمعية. �
امل�شاركـــة يف م�شابقـــة الأمري �شلطان بـــن �شلمان حلفظ القـــراآن الكرمي  �

لالأطفال املعوقني.
تنظيم حفل نهاية العام الدرا�شي. �
تنظيم احتفال بيوم التمري�س العاملي. �
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تنظيم مهرجان »الطباخ ال�شغري« برعاية اأكادميية الطبخ. �
امل�شاركة يف تنظيم  اللقاء الت�شاوري الرابع للجمعيات اخلريية. �
تنظيم يوم ريا�شي مب�شاركة عدد من جنوم كرة القدم. �
الحتفال بيوم العالج الطبيعي. �
امل�شاركة يف املعر�س اخلام�س لالأطفال املوهوبني. �
امل�شاركة يف اليوم التوعوي ملتالزمة داون. �
امل�شاركة يف مر�شم املبدعني. �
تنظيم برنامج توعية �شامل برعاية �شركة اأرامكو. �
زيارة وفد من اأطفال املركز ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري م�شعل بن ماجد بن عبدالعزيز، حمافظ جدة. �
امل�شاركة يف مباراة كرة القدم بني ناديي الأهلي والحتاد. �
ا�شتقبـــال وفود مـــن 54جهة حكومية ودبلوما�شية  وجامعيـــة، ومدر�شية، ومن  �

�شيوف اململكة.
تنظيم زيارات لنحو 11 جهة خارج اجلمعية. �
�شاركت 38 من من�شوبات املركز يف دورات تدريبية متنوعة. �
ا�شت�شاف املركز 150 من اأمهات الأطفال املعوقني يف حما�شرات توعوية  عن  �

االأمرا�ض الوراثية، وفرط احلركة ومفهوم الدمج.
 تنظيـــم عـــدد 14حما�شـــرة وور�شـــة عمـــل داخليـــة ا�شتفـــاد منهـــا 73 مـــن  �

من�شوبات املركز.
اإتاحـــة الفر�شة للع�شـــرات من من�شوبات اجلامعات والكليـــات لتطبيق برامج  �

تدريبية داخل اأق�شام املركز.
ا�شتقطاب 8 متطوعات عملن يف الق�شم التعليمي. �
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املهارات التي اكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الأطفالاملهارات

19الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(

28الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

9الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك

20الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز  )10 خطوات(

17الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل

13الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

66الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد

34الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

40الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�شل بو�شائل ات�شال م�شاعدة

9الأطفال الذين تعلموا الكتابة

15الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة

9الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر

15الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم

23الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة

12الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

49الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�شبة كبرية من الإعاقة و حت�شنت حالتهم ب�شكل كبري
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مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
مع حتقيق مركز الأمري �شلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة لنتائج قيا�شية يف اأعداد الأطفال الذين مت دجمهم 
يف مدار�ـــس التعليـــم العـــام واخلا�س بن�شبة زيـــادة و�شلت نحو300% خـــالل العام املا�شي، تراجـــع عدد الأطفال 

امل�شتفيدين من  خدمات املركز لي�شل اإلى 263طفاًل.

الربامج العالجية والتاأهيلية:
ان�شم اإلى املركز 53 حالة جديدة، اإ�شافة اإلى 187 طفاًل م�شجلني للمتابعة. �
حظـــي 29طفاًل وطفلة بخدمـــات متخ�ش�شة ت�شمل اجلراحات وا�شت�شارات عيـــادة العظام امل�شرتكة وعيادة  �

الأع�شاب امل�شرتكة  بالتعاون مع م�شت�شفي امللك في�شل التخ�ش�شي بالريا�س.
 قـــدم فريـــق العـــالج الطبيعـــي 5056جل�شـــة فرديـــة وجماعيـــة، فيما و�شـــل عدد جل�شـــات العـــالج الوظيفي �

اإلى 1846 جل�شة.
مت اإجراء 96عملية تقومي وعالج لالأ�شنان واللثة بالتعاون مع م�شت�شفي امللك فهد باملدينة املنورة. �
مت توفري 38 جبرية وو�شيلة تقومي وجهاز م�شاعد حلالت من اأطفال املركز. �
مت تقدمي 931 جل�شة عالج يف جمال خدمات التمري�س والتدريب  يف م�شاكن الأطفال.  �
و�شـــل عدد جل�شات العـــالج والتدريب والتاأهيل الفرديـــة واجلماعية  اإلى 616  جل�شـــة يف وحدة عالج عيوب  �

النطق وعلل الكالم.
ا�شتفاد 52 طفاًل من وحدة اخلدمة الجتماعية على �شكل م�شاعدات وا�شت�شارات وخدمات. �
يحتاج املركز الى تاأ�شي�س وحدة للتاأهيل بالبدلة الف�شائية. �

DCA Annual Report.indd   55 6/4/12   4:06 PM



الربامج التعليمية والرتبوية:
حقق املركز نتائج متميزة على �شعيد برنامج الدمج حيث متكن من تاأهيل  �

23 طفاًل وطفلة لاللتحاق مبدار�س التعليم العام واخلا�س، وهو رقم قيا�شي 
يف تاريخ املركز وذلك بالتعاون مع العديد من املدار�س احلكومية والأهلية.  

 بلـــغ عدد الأطفال املنت�شبني للق�شم  التعليمـــي من خالل مراحل )الطفولة  �
املبكـــرة والتمهيـــدي والبتدائـــي (  101 منهـــم 26طفاًل ان�شمـــوا للمركز 

للعام الأول.
ي�شم املركز 16 ف�شاًل، منها خم�شة ف�شول خم�ش�شة لالأن�شطة امل�شاندة. �
ا�شتفاد نحو 202 طفاًل على مدار العام يف وحدات الأن�شطة امل�شاندة والتي  �

ت�شم القراآن الكرمي، احلا�شب الآيل، الفنية، وامل�شادر.
احت�شنت وحدة الرعاية النف�شية  108 حالت.  �
مت تطبيق برنامج التعليم بلغة » بل�س « لأول مرة على 16طفاًل وطفلة. �
�شاركت 20 مـــن الأخ�شائيات واملعلمات باملركز يف دورات تدريبية وندوات  �

متخ�ش�شة.
فتـــح املركز اأبوابـــه لتدريب 42 طالبة من من�شوبـــات جامعة طيبة – دبلوم  �

الرتبية اخلا�شة، فيما مت ا�شتقطاب متطوعة عملت يف ق�شم احلا�شب الآيل.
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الأن�سطة والربامج: 
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة عودة خادم احلرمني ال�شريفني. �
امل�شاركة يف اليوم العاملي للدفاع املدين، واأ�شبوع املرور اخلليجي.  �
تنظيم ملتقي لتوظيف املعوقات.. �
امل�شاركة يف م�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني. �
تنظيم حفل نهاية العام الدرا�شي. �
تنظيم مهرجان ال�شوق املفتوح لالأطفال.  �
امل�شاركة يف اليوم العاملي لل�شحة. �
الحتفال بيوم العالج الطبيعي. �
امل�شاركة يف معر�س الزهور بحديقة امللك فهد. �
امل�شاركة يف يوم املهنة يف جامعة طيبة. �
تنظيم برنامج جرب الكر�شي يف جامعة طيبة. �
 ا�شتقبـــال وفـــود و�شخ�شيـــات مـــن 43جهـــة حكوميـــة ودبلوما�شيـــة واإعالميـــة  وجامعيـــة، ومدر�شيـــة، ومن �

�شيوف اململكة.
تنظيم زيارات ورحالت  ل�شبع جهات خارج اجلمعية. �
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املهارات التي اأكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الأطفالاملهارات

18الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(

11الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

10الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك

1الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز  )10 خطوات(

16الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل

4الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

6الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد

17الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

3الأطفال الذين تعلموا الكتابة

31الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة

1الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم

9الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة

30الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

9الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�شبة كبرية من الإعاقة و حت�شنت حالتهم ب�شكل كبري
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مركز األمير سلمان بن عبدالعزيز بحائل
احتـــل مركز الأمري �شلمان بـــن عبدالعزيز بحائل ال�شدارة بني مراكز اجلمعيـــة يف ن�شبة تطبيق برنامج الدمج، 
والتـــي و�شلت ايل نحـــو 45% من عدد الأطفال بالق�شم التعليمي.كما تزايد وبن�شبـــة ت�شل اإلى اأكرث من 10% عدد 
الأطفال املخدومني يف املركز خالل العام 2011م، حيث و�شلت اأعدادهم لأول مرة منذ افتتاح املركز قبل خم�س 

�شنوات اإلى 241 طفاًل وطفلة، منهم 63 طفاًل جديدًا ان�شموا العام املن�شرم.

الربامج العالجية والتاأهيلية:
بـــداأ اأطفـــال املركـــز للعـــام الأول يف ال�شتفـــادة من عيـــادة العظـــام امل�شرتكة وعيـــادة الأع�شـــاب امل�شرتكة  �

برنامـــج اجلراحـــات، حيـــث حظي29طفاًل وطفلـــة بخدمات متنوعـــة  بالتعاون مـــع م�شت�شفـــي امللك في�شل 
التخ�ش�شي بالريا�س.

قـــدم فريـــق العـــالج الطبيعـــي 3156جل�شـــة فرديـــة وجماعيـــة، فيما و�شـــل عدد جل�شـــات العـــالج الوظيفي  �
اإلى 1841 جل�شة.

مت اإجراء 74عملية تقومي وعالج لالأ�شنان واللثة.  �
مت توفري 40 جبرية وو�شيلة تقومي وجهاز م�شاعد حلالت من اأطفال املركز. �
مت تقدمي 168 جل�شة عالج يف جمال خدمات التمري�س والتدريب يف م�شاكن الأطفال.  �
قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 491 جل�شة. �
تلقى117  طفاًل واأ�شرة خدمات متنوعة من وحدة اخلدمة الجتماعية.  �
مل يتم بعد تطبيق برنامج البدلة العالجية يف املركز.  �
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الربامج التعليمية والرتبوية:
ت�شاعف ب�شكل غري م�شبوق عدد امل�شتفيدين من برنامج الدمج لي�شل اإلى 18 طالبًا وطالبة التحقوا مبدار�س  �

التعليم العام والأهلي والرتبية الفكرية.
 تراجـــع عدد الأطفـــال املنت�شبني للق�شم  التعليمي بعد ت�شاعف خمرجات برنامج الدمج، ويبلغ عدد الأطفال  �

يف مراحـــل )الطفولـــة املبكـــرة والتمهيـــدي والبتدائي (  39 طالبـــًا وطالبة، 
منهم 11طفاًل ان�شموا للمركز هذا العام.

ي�شـــم املركز خم�شة ف�شول اإ�شافة اإلى ف�شلني لالأن�شطة امل�شاندة ، ول يتوفر  �
يف املركز خدمات ال�شكن لالأطفال.

ا�شتفـــاد 58 طفاًل على مـــدار العام يف وحدات الأن�شطـــة امل�شاندة التي ت�شم  �
احلا�شب الآيل والفنية.

احت�شنت وحدة الرعاية النف�شية  125 حالة. �
  مت تطبيق برنامج التعليم بلغة » بل�س « لأول مرة على ثمانية اأطفال. �
�شاركـــت 15 مـــن الأخ�شائيات واملعلمات باملركـــز يف دورات تدريبية وندوات  �

متخ�ش�شة.
فتح املركز اأبوابه لتدريب عدد من من�شوبات مركز اجلفايل بالق�شيم  وجنح  �

يف ا�شتقطاب ت�شع متطوعات للعمل يف اأق�شام املركز.

الأن�سطة والربامج: 
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة عودة خادم احلرمني ال�شريفني. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق. �
امل�شاركة يف م�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال  �

املعوقني.
تنظيم حفل نهاية العام الدرا�شي. �
تنظيم مهرجان م�شغر للرتاث.  �
امل�شاركة يف احتفال جامعة حائل باليوم العاملي لالإعاقة. �
تنظيم برنامج جرب الكر�شي يف جامعة حائل. �
ا�شتقبال وفود و�شخ�شيات من 42جهة جامعية، ومدر�شية،واإعالمية. �
تنظيم زيارات ورحالت اإلى �شت  جهات خارج اجلمعية. �
تنظيـــم حما�شرة عن ال�شلل الدماغي عند الأطفال بالتعاون مع مركز الأمري  �

�شلمان لأبحاث الإعاقة.
تنظيم دورات تدريبية ملن�شوبات الق�شم التعليمي يف جمال احلا�شب الآيل ولغة التوا�شل. �
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املهارات التي اكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الأطفالاملهارات

31الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(

12الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

30الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك

42الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل

15الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

14الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد

14الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

10الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�شل بو�شائل ات�شال م�شاعدة

28الأطفال الذين تعلموا الكتابة

24الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة

13الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم

27الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة

38الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه
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مركز مكة المكرمة
بزيادة ت�شل ن�شبتها اإلى اأكرث من 25% عن العام 2010م ، احت�شن مركز مكة املكرمة  خالل العام املن�شرم 397 
طفاًل وطفلة ،  كان عدد الأطفال اجلدد الذين مت ت�شجيلهم  86 طفاًل وطفلة، مما يوؤكد حجم الثقة الذي يحظى 

بها املركز يف مكة املكرمة وما حولها، واأي�شًا ما يبذله فريق العمل من جهد مميز.

الربامج العالجية والتاأهلية:
اأجريـــت 20 عمليـــة جراحية لأطفال املركز، وتلقـــى 46طفاًل وطفلة من اأبناء املركـــز خدمات متخ�ش�شة يف  �

عيادة العظام امل�شرتكة وعيادة الأع�شاب امل�شرتكة.
قـــدم فريق العـــالج الطبيعـــي 4612جل�شة فردية وجماعيـــة، فيما و�شل عـــدد جل�شات العـــالج الوظيفي اإلى  �

3580 جل�شة.
توفري 90 جبرية وو�شيلة تقومي وجهاز م�شاعد حلالت من اأطفال املركز بالتعاون مع وحدة اجلبائر يف مركز  �

اجلمعية بجدة.
حظي اأطفال امل�شاكن ب 6454 جل�شة عالج يف جمال خدمات التمري�س والتدريب.  �
و�شـــل عدد جل�شات العالج والتدريـــب والتاأهيل الفردية واجلماعية  اإلـــى 639  جل�شة ويف وحدة عالج عيوب  �

النطق وعلل الكالم.
قدمت وحدة اخلدمة الجتماعية م�شاعدات وا�شت�شارات وخدمات لثنتي ع�شرة حالة. �
ا�شتفادت 12 حالة من برنامج البدلة العالجية. �
مت تطبيق برنامج التدخل املبكر على27 حالة. �
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الربامج التعليمية والرتبوية:
تزايـــد ب�شـــكل ملحوظ عدد الأطفـــال الذين يتلقون برامج تعليميـــة وتربوية �شواء يف الف�شـــول اأو يف امل�شاكن  �

باملركز لي�شل اإلى 104طالب وطالبات، منهم 18 طفاًل التحقوا باملركز لأول مرة.
 ي�شم املركز 9 ف�شول، منها اأربعة ف�شول خم�ش�شة لالأن�شطة امل�شاندة، اإلى جانب امل�شاكن. �
ا�شتفـــاد 144 طفاًل على مدار العام يف وحـــدات الأن�شطة امل�شاندة التي ت�شم القراآن الكرمي، احلا�شب الآيل،  �

الفنية . 
احت�شنت وحدة الرعاية النف�شية  206 حالت.  �
�شـــارك فريـــق العمـــل بالق�شـــم التعليمـــي يف دورات تدريبيـــة ونـــدوات  �

متخ�ش�شة.
فتـــح املركز اأبوابه لتدريب 203 طالبـــات من من�شوبات كلية الطب وكلية  �

التمري�ـــس، وريا�س الأطفال وخدمة املجتمع  بجامعة اأم القرى، فيما مت 
ا�شتقطاب ثالث متطوعات.

يتطلع املركز هذا العام اإلى تطبيق برامج »بل�س« و»ماكنتون« و»توا�شل«،  �
واإن�شاء وحدة للم�شادر.

الأن�سطة والربامج: 
تنظيم ثالثة ملتقيات لتوظيف املعوقات مب�شاركة العديد من ال�شركات. �
قـــدم املركز حما�شـــرات توعوية لأوليـــاء اأمور الأطفـــال والأمهات حول  �

التغلب على الإعاقة، والتغذية ال�شليمة. 
تنظيم حفل تخرج الدفعة الثالثة ع�شرة برعاية ال�شيخ عبدالرحمن فقية. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة عودة خادم احلرمني ال�شريفني. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق. �
امل�شاركـــة يف م�شابقـــة الأمري �شلطـــان بن �شلمان حلفـــظ القراآن الكرمي  �

لالأطفال املعوقني.
تنظيم حفل نهاية العام الدرا�شي. �
تنظيـــم زيـــارة لالأطفـــال للحـــرم املكي ال�شريـــف، وعدد مـــن الرحالت  �

الرتفيهية والتثقيفية.
ا�شتقبـــال وفـــود و�شخ�شيـــات مـــن 25جهة متثـــل اجلامعـــات واملدار�س  �

وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س، وو�شائل الإعالم .
قام وفد من اأطفال اجلمعية بزيارة ملعايل وزير الثقافة والإعالم. �
تنظيم زيارات ورحالت اإلى �شت  جهات خارج اجلمعية. �
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املهارات التي اكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الطفالاملهارات

13الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(
14الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

25الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك
5الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز  )10 خطوات(

38الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل
43الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

45الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد
23الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

20الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�شل بو�شائل ات�شال م�شاعدة
29الأطفال الذين تعلموا الكتابة

28الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة
19الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر

25الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم
60الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة
51الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

حالتهم  حت�شنت  و  الإعاقة  من  كبرية  ن�شبة  على  كانوا  لكونهم  نظرا  املميزون  الأطفال 
ب�شكل كبري

18
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مركز الجوف
رغـــم ترامي اأطراف املدن والقرى التي يخدمها مركز اجلوف، اإل اأنه ا�شتطاع اأن ي�شتقبل 113طفاًل وطفلة تلقوا 

برامج ت�شخي�شية وعالجية وتاأهيلية على مدار العام املن�شرم، كان منهم 23طفاًل ان�شموا حديثًا اإلى املركز.

الربامج العالجية والتاأهيلية:
تلقـــى 28 طفاًل من اأبناء املركز خدمات متخ�ش�شة يف عيادة العظـــام امل�شرتكة وعيادة الأع�شاب امل�شرتكة  �

واأجريت ثالث عمليات جراحية بالتعاون مع م�شت�شفي امللك في�شل التخ�ش�شي بالريا�س.
قدم فريق العالج الطبيعي 1381جل�شة فردية وجماعية، فيما قدم فريق العالج الوظيفي 886 جل�شة. �
حظي اأطفال امل�شاكن بـ 374 جل�شة عالج يف جمال خدمات التمري�س والتدريب.  �
ا�شتفاد الأطفال من 126جل�شة عالج وتدريب فردية يف وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم. �
قدمت وحدة اخلدمة الجتماعية 41م�شاعدة متنوعة وا�شت�شارات وخدمات اجتماعية  �
تت�شمن خطة تطوير اخلدمات يف املركز  تطبيق برنامج البدلة العالجية وبرنامج التدخل املبكر. �

الربامج التعليمية والرتبوية:
يتلقى 39 طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية، منهم 16 طفاًل التحقوا باملركز لأول مرة. �
 ي�شم املركز 7 ف�شول، منها ف�شالن خم�ش�شان  لالأن�شطة امل�شاندة، اإلى جانب الرعاية النف�شية. �
ا�شتفاد 78 طفاًل يف وحدات الأن�شطة امل�شاندة والتي ت�شم  احلا�شب الآيل، الفنية، على مدار العام.  �
تطبيق برنامج »بل�س« على اأربع حالت، فيما ا�شتفادت خم�س حالت من برنامج »ماكنتون«. �
ا�شتفادت اأربع حالت من برنامج الدمج يف مدار�س التعليم العام. �
توفري حافلتني لنتقالت اأطفال املركز اإلى حمل اإقامتهم. �
�شـــارك 26 �شخ�شـــًا مـــن فريق العمـــل بالق�شمني التعليمـــي والطبـــي يف دورات تدريبية ونـــدوات متخ�ش�شة  �

وور�س عمل 
تت�شمن خطة تطوير الأداء اإن�شاء ف�شول امل�شادر والقراءة واملكتبة. �
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الأن�سطة والربامج: 
تنظيم لقاء لالأمهات. �
تنظيم ن�شاطني توعويني لأولياء اأمور الأطفال والأمهات  �
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة عودة خادم احلرمني ال�شريفني. �
تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق �
امل�شاركـــة يف م�شابقـــة الأمـــري �شلطان بن �شلمـــان حلفظ القـــراآن الكرمي  �

لالأطفال املعوقني.
مت تنظيـــم برنامج عـــن تنمية مهـــارات الت�شال يف احلـــوار داخل املركز  �

بالتعاون مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.
امل�شاركة يف الأ�شبوع اخلليجي لتعزيز �شحة الفم والأ�شنان. �
�شارك االأطفال يف ن�شاط »يوم معهم« بالتعاون مع جامعة اجلوف.  �
م�شاركة الأطفال يف املهرجـــان الريا�شي ال�شنوي بالتعاون مع معهد الأمل  �

والرتبية الفكرية.
تنظيم حفل نهاية العام الدرا�شي. �
تنظيم اأربع رحالت مدر�شية �شارك فيها 25 من اأطفال املركز. �
ا�شتقبـــال وفـــود و�شخ�شيات من عدة جهـــات  متثل اجلامعـــات واملدار�س  �

وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س.
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املهارات التي اكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الأطفال املهارات

9الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(
18الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

3الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك
1الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز  )10 خطوات(

31الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل
9الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

5الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد
6الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

8الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�شل بو�شائل ات�شال م�شاعدة
7الأطفال الذين تعلموا الكتابة

11الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة
7الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر

16الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم
21الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة
6الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�شبة كبرية من الإعاقة و حت�شنت حالتهم 
ب�شكل كبري

10
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تاأ�ش�س مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة عام 1411هـ املوافق 1990م بدعم تاأ�شي�شي كرمي من �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع الرئي�س الأعلى للمركز.  

بالبحث  يعنى  والذي  الإعاقة  اأبحاث  الرائدة يف جمال  املراكز  اأحد  الإعاقة  �شلمان لأبحاث  الأمري  ويعد مركز 
لكت�شاف  ر�شينة  علمية  اأبحاث  لتقدمي  ي�شعى  حيث  املختلفة،  باأنواعها  الإعاقة  جمال  يف  املتخ�ش�س  العلمي 

م�شبباتها وو�شائل تفاديها وعالجها والتخفيف من اآثارها وفق روؤية واإ�شرتاتيجية بحثية رائدة. 
وقد تنوعت الأبحاث والربامج التي ينفذها املركز لت�شمل جميع اأنواع الإعاقات بهدف اإثراء املعرفة والإ�شهام يف 

تقدمي اأف�شل الأ�شاليب العلمية لالرتقاء بنوعية وجودة اخلدمات املقدمة للمعوقني.
مع  والتعاون  بالتن�شيق  وذلك  2011م  املا�شي  العام  خالل  والن�شاطات  الربامج  من  الكثري  بتنفيذ  املركز  وقام 

الكثري من اجلهات املعنية بخدمات املعوقني داخل اململكة وخارجها.  

الأع�ساء املوؤ�س�سون: 
و�شل عدد الأع�شاء املوؤ�ش�شني ملركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة يف نهاية عام 2011م اإلى )114( موؤ�ش�شًا، وما 
زالت م�شرية العطاء والتطور م�شتمرة حيث اأبدى العديد من وجهاء املجتمع اإعجابهم مبا يقدمه املركز خلدمة 
ق�شية الإعاقة والبحث العلمي املتخ�ش�س، وهم يف طريقهم اإلى الن�شمام كموؤ�ش�شني اأو داعمني لأن�شطة املركز. 

مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة 
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اللقاء ال�سابع للموؤ�س�سني )الرابع للجمعية العمومية(: 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  بح�شور  العمومية،  للجمعية  الرابع  والجتماع  للموؤ�ش�شني  ال�شابع  اللقاء  عقد 
الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اأمناء مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة وبرعاية كرمية 
وب�شيافة  املنورة،  املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  ماجد  بن  عبدالعزيز  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من 
)مركز  عبدالعزيز  بن  �شلطان  الأمري  ومركز  املطوع   حممد  بن  نا�شر  املهند�س  املوؤ�ش�س  الع�شو  من  م�شرتكة 
جمعية الأطفال املعوقني باملدينة املنورة( يف يوم ال�شبت 29 حمرم 1433هـ املوافق 24 دي�شمرب2011م، وت�شمن 

اللقاء الفعاليات التالية:
املمتدة من )2011-2014م(،  القادمة  للدورة  الإعاقة  �شلمان لأبحاث  الأمري  اأمناء مركز  انتخاب جمل�س   �
مت  كما  ال�شري،  بالقرتاع  ع�شوًا   )15( انتخاب  مت  حيث  الجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة  مندوبي  بح�شور 
اختيار ع�شوين من العلماء واملهتمني لي�شبح اأع�شاء املجل�س )17( ع�شوًا. ح�شب املادة )19( من النظام 

الأ�شا�شي للمركز. 
تكرمي خا�س ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن عبدالعزيز –يرحمه اهلل- وت�شلم درع التكرمي �شاحب   �
ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن �شلطان بن عبدالعزيز الأمني العام ملوؤ�ش�شة �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود 

اخلريية.
تكرمي املوؤ�ش�شني الذين بذلوا جهودًا طيبة يف مراحل منو وتطور املركز خالل ال�شنوات املا�شية.  �

تكرمي ال�شخ�شيات من غري املوؤ�ش�شني وذلك جلهودهم يف ا�شتقطاب موؤ�ش�شني جدد للمركز.   �

تكرمي املوؤ�ش�شني الذين اأعلنوا ان�شمامهم للمركز حديثًا، حيث مت ت�شليمهم �شهادات الع�شوية.   �

اإقرار اجلمعية العمومية للمركز تقرير جمل�س الأمناء املت�شمن التقرير ال�شنوي لن�شاطات واإجنازات املركز   �
لعام 2010م. 

املوافقة على امليزانية العمومية واحل�شابات اخلتامية لل�شنة املالية املنتهية يف 2010/12/31م واعتمادها.  �

اإقرار املوازنة التقديرية للمركز للعام 2012م.  �

توقيع التفاقيات التالية لتطبيق برنامج الو�شول ال�شامل مبنطقة املدينة املنورة.  �
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ممثل اجلهةاجلهة املوقعةم

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز ـ اأمري املنطقة، ورئي�س املجل�سجمل�س منطقة املدينة املنورة1

املهند�س �شالح بن عبداهلل القا�شي ـ اأمني املنطقة املكلف.اأمانة منطقة املدينة املنورة1

3
�شووؤن ال�شجد احلرام وال�شجد 

النبوي

معايل ال�شيخ �شالح بن عبدالرحمن احل�شني ـ الرئي�س العام ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي 

ال�شريف

معايل الدكتور من�شور بن حممد النزهه ـ مدير اجلامعةجامعة طيبة4

اللقاء الت�ساوري الرابع للجمعيات اخلريية واجلهات املعنية بخدمات املعوقني:
اأقيم اللقاء الت�شاوري الرابع برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد الفي�شل بن عبدالعزيز، اأمري 
املجل�س  رئي�س  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  بن  �شلطان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وح�شور  املكرمة،  مكة  منطقة 
التن�شيقي للجمعيات اخلريية املعنية بخدمات املعوقني، ورئي�س جمل�س اأمناء مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة 
وجمعية الأطفال املعوقني يف مدينة جدة يومي الثالثاء – الأربعاء 7-1432/6/8هـ املوافق 10-2011/5/11م. 

وقد ا�شت�شاف اللقاء مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني بجدة.
اللقاء،  راعي  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  الفي�شل  خالد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأعلن  وقد 
منطقة مكة املكرمة منطقة �شديقة للمعوقني تطبق برنامج الو�شول ال�شامل للمعوقني وذوي القدرات اخلا�شة، 

ودعا �شموه كافة اجلهات احلكومية والأهلية للم�شاهمة يف حتقيق هذا الهدف النبيل.  
وقام على هام�س اللقاء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز، رئي�س املجل�س التن�شيقي 
للجمعيات اخلريية املعنية بخدمات املعوقني ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني ومركز الأمري �شلمان 
�شركة  بالتعاون مع  املعوقني،  الأطفال  تبنته جمعية  الذي  ال�شتثماري  امل�شروع اخلريي  تد�شني  الإعاقة  لأبحاث 

العزيزية بنده املتحدة. 
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كما مت توقيع العديد من اتفاقيات التفاهم لتطبيق برنامج الو�شول ال�شامل مبنطقة مكة املكرمة، مع كل من: 

ممثل اجلهة يف التوقيع  اجلهةم

معايل الدكتور اأ�شامه ف�شل الباراأمانة العا�شمة املقد�شة1

معايل الدكتور هاين حممد اأبو را�س اأمانة حمافظة جدة 2

معايل الدكتور في�شل حمد ال�شقريالهيئة العامة للطريان املدين3

معايل الدكتور اأ�شامه �شادق طيبجامعة امللك عبدالعزيز4

ال�شتاذ عبداهلل �شامل باحمدانالبنك الأهلي التجاري5

املهند�س رامي �شكور ابوغزالة�شركة البيك لالأنظمة الغذائية6

املهند�س يحيى حممد بن لدنجمموعة بن لدن ال�شعودية7
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ومن خالل اللقاء الت�ساوري اختتم امل�ساركون اللقاء بالتو�سيات التالية:
تفوي�س املجل�س التن�شيقي للجمعيات اخلريية واجلهات املعنية بخدمات املعوقني بت�شكيل فريق عمل ملتابعة   �

تفعيل تو�شيات اللقاءات الت�شاورية ال�شابقة.
نظام  مثل:  الإعاقة  ذوي  بالأ�شخا�س  اخلا�شة  واللوائح  الأنظمة  تطبيق  مبتابعة  التن�شيقي  املجل�س  تفوي�س   �
رعاية املعوقني باململكة، والتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة، وامل�شروع الوطني للتوحد... الخ.
تفوي�س املجل�س التن�شيقي بالتوا�شل مع الوزارات واجلهات والقطاعات املعنية بغر�س تطبيق برنامج الو�شول   �
باأهمية  الوعي لدى اجلميع  ورفع  لتطبيقه،  الالزم  الدعم  التنفيذ، واحل�شول على  ال�شامل، وجعله مو�شع 

تطبيقه يف املجتمع.
خ�شائ�شهم  وفق  لهم  مهياأة  البيئة  يجعل  مبا  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  ل�شالح  احلديثة  التقنية  توظيف   �

واحتياجاتهم.
التاأكيد على اأهمية حتويل الدليل الإر�شادي للو�شول ال�شامل اإلى دليل اإلزامي للتطبيق.  �

بربنامج  للتعريف  التن�شيقي  املجل�س  واجتماعات  الت�شاورية،  اللقاءات  هام�س  على  توعوية  حمالت  اإقامة   �
الو�شول ال�شامل، والربامج ذات العالقة بالإعاقة.

اأهمية اإقامة ندوات يف خمتلف مناطق اململكة للتعريف بربنامج »الو�شول ال�شامل«، ودعوة اجلميع وحثهم   �
على تطبيق الربنامج على جميع امل�شتويات احلكومية والأهلية واخلريية.

والت�شخي�س،  القيا�س  مثل:  امل�شاندة  اخلدمات  جمالت  يف  الب�شرية  الكوادر  تدريب  اأهمية  على  التاأكيد   �
حتقق  متكاملة  اإلكرتونية  منظومة  اإيجاد  خالل  من  وذلك  وغريها،  الطبيعي،  والعالج  الوظيفي،  والعالج 

الو�شول ال�شامل لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، والربامج اخلا�شة بهم.
اإعداد دليل تو�شيحي اإحلاقي لدليل »برنامج الو�شول ال�شامل« يو�شح اآليات تطبيق هذا الدليل.  �

الرتكيز على تكامل اخلدمات املقدمة لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة وتبادل اخلدمات بني اجلمعيات حتى تقوم   �
كل جمعية بتقدمي اخلدمة املطلوبة منها، وقد ت�شرتك اأكرث من جمعية يف خدمة املعوق الواحد نظرًا لتعدد 

الإعاقات لديه.
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التكريم: 
جائزة »�سايو 2011م«:

فاز مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة خالل العام 2011م بجائزة »�شايو 2011م« وهي جائزة تقدمها مفو�شية 
الحتاد الأوروبي العاملة يف اململكة العربية ال�شعودية للجمعيات اخلريية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك 

بناء على معايري ومتطلبات حتددها املفو�شية. 
وقد ح�شل املركز على هذه اجلائزة لقاء اإ�شهامه يف جعل حقوق املعوقني معرتفا بها دون متييز، ويعد ح�شوله 
على هذه اجلائزة اإجنازا ي�شاف اإلى اإجنازاته ال�شابقة، وتاأكيدا على دور العمل اخلريي العلمي املمنهج الذي 
ي�شري بخطى ثابتة وباأ�ش�س علمية مربجمة، كما يعترب تاأكيدًا على التقدير الدويل ملا يقوم به املركز ممثاًل للمملكة 

العربية ال�شعودية من اأعمال وم�شاريع بحثية متخ�ش�شة. 
جائزة جملة »اأريبيان بزن�س«:

�شلمان  الأمري  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  �شلطان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  فاز 
لأبحاث الإعاقة بجائزة »جملة اأريبيان بزن�س ال�شنوية« للم�شوؤولية الجتماعية والأعمال اخلريية، نظري اخلدمات 
الجتماعية والأعمال اخلريية التي قدمها �شموه وي�شرف عليها، واملتمثلة يف تروؤ�س �شموه للعديد من اجلمعيات 
يف  �شموه  به  يقوم  الذي  البارز  وللدور  املعوقني،  ورعاية  الإعاقة  من  للحد  العلمي  بالبحث  تعنى  التي  اخلريية 

خمتلف القطاعات اخلريية.  

البرامج المساندة: 
تد�سني برنامج امل�سح الوطني لل�سحة النف�سية:

�شلمان  الأمري  اأمناء مركز  رئي�س جمل�س  بن عبدالعزيز  �شلمان  بن  �شلطان  الأمري  امللكي  ال�شمو  د�شن �شاحب 
لأبحاث الإعاقة يوم ال�شبت 1432/7/16هـ املوافق 2011/6/18م برنامج »امل�شح الوطني لل�شحة النف�شية يف 
اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  بتنفيذه  املركز  يقوم  الذي  احلياة«  و�شغوط  ال�شحة  ال�شعودية:  العربية  اململكة 
العاملية، وهي منظمة ال�شحة العاملية وجامعة هارفارد وجامعة ميت�شجن. وقد متثل التد�شني بتوقيع اتفاقيات 
تعاون لتنفيذ هذا الربنامج مع اأربع جهات حكومية هي: وزارة ال�شحة، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 

م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبحاث وجامعة امللك �شعود.
يف  ت�شاعدهم  كي  ال�شحي  القطاع  يف  القرار  ومتخذي  للمهتمني  م�شتقبلية  روؤية  توفري  اإلى  الربنامج  ويهدف 
اأن  كما  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  والتاأهيلية  والوقائية  العالجية  اخلدمات  لتوفري  الالزمة  اخلطط  و�شع 
ال�شطرابات  انت�شار  ن�شب  على  التعرف  هو  نوعها  من  الأولى  تعترب  التي  الدرا�شة  هذه  من  الرئي�شي  الهدف 
الإن�شانية  اآثارها  على  ال�شوء  وت�شليط  لها  املتاحة  العالج  وو�شائل  وحجمها  اململكة،  مناطق  كافة  يف  النف�شية 

والجتماعية والقت�شادية.  

األبحاث: 
يقوم مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة بتنفيذ العديد من امل�شاريع والربامج البحثية التي تهدف اإلى حتقيق 
مع  والعاملية  والإقليمية  املحلية  ال�شراكات  واإقامة  بالتعاون  ذلك  تنفيذ  ويتم  النا�س(،  ينفع  )علم  املركز  �شعار 
الإيجابي  املردود  من  م�شتوى  اأعلى  اإلى  للو�شول  وذلك  املتخ�ش�شة،  والبحثية  الأكادميية  اجلهات  من  العديد 

لتحقيق اأهداف ور�شالة املركز. 
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على  وهي  2011م  لعام  للمركز  البحثية  والربامج  امل�شاريع  بع�س  تنفيذ  متابعة  عن  خمت�شرة  نبذة  يلي  وفيما 
النحو التايل: 

الربنامج الوطني للفح�س املبكر حلديثي الولدة لأمرا�س التمثيل الغذائي.  �
برنامج �شهولة الو�شول ال�شامل.  �
امل�شح الوطني لل�شحة النف�شية.  �

الربنامج الوطني لتطوير مهارات التوا�شل.  �
برنامج التدريب املهنى.  �

برنامج التمكني للمعوقني من الندماج القت�شادي.  �
�شعوبات التعلم.  �

النظام املتكامل لإن�شاء وتقييم مراكز الرعاية النهارية.  �
حتديد الأ�شا�س اجليني لل�شمم الوراثي باململكة العربية ال�شعودية.  �

ال�شفات املر�شية واجلينية ملر�س احلثل الع�شلي الطريف يف اململكة العربية ال�شعودية.  �
العالج با�شتخدام اخلاليا اجلذعية يف اأبحاث الإعاقة - تفاعالت اخلاليا اجلذعية مع البيئة اللتهابية يف   �

مر�س الت�شلب املتعدد واأمرا�س النتكا�س الع�شبي واأمرا�س اأخرى يف اجلهاز الع�شبي املركزي.
تطوير عالج اخلاليا اجلذعية الذاتية ملر�شى العتالل ال�شرياين الطريف احلاد للطرف ال�شفلي – درا�شة   �

غري ع�شوائية يف الطور الثاين.
العالج اجليني با�شتخدام موروثة  MERTK ملر�شى حثل ال�شبكية.  �

الشؤون األكاديمية والتدريب:
اإنها  اإدارة ال�شوؤون الأكادميية والتدريب من الإدارات الهامة مبركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة حيث  تعترب 
تقوم بتوفري برامج واأن�شطة اأكادميية وور�س عمل متخ�ش�شة تخدم ق�شية الإعاقة واملتخ�ش�شني الذين يهتمون 
باملعوقني وترفع من كفاءتهم وتاأهيلهم ليكونوا متمكنني من الدور التعليمي الذي يقومون به. وقد قامت الإدارة 

�شمن برناجمها الأكادميي لعام 2011م بتقدمي العدد من الأن�شطة التدريبية متثلت ما يلي: 
�  )4( حما�شرات.

اإقامة )15( ور�شة عمل.  �
اإقامة )1( حما�شرة عرب البث املرئي.  �
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Section 2 Bahri Brand GuidelineS

The Identity

The Bahri Identity is composed of two 
elements – the Symbol and the Wordmark. 
These two elements combined form 
the Brandmark.

There are three versions of the
Bahri Identity:

— Dual Language
— English
— Arabic

Always use approved master artwork and
do not attempt to recreate the Bahri Identity.Symbol

Brandmark

Wordmark

dual language identity

english identity arabic identity

BRANDMARK & USAGE

الرعاة لبرامج الجمعية للعام 2011
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اإلخوة واألخوات / أعضاء الشرف 
 اإلخوة واألخوات / أعضاء الجمعية العمومية   

الموقرين
        

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
اأقدم لكم  ملخ�شًا لتقرير مراقب احل�شابات  اأن  ي�شعدين بالإنابة عن جمل�س الإدارة والأمانة العامة للجمعية 
عن احل�شاب اخلتامي كما يف 1433/2/5هـ املوافق 2011/12/30م، وتعك�س اأرقام امليزانية حجم التو�شع الذي 
التي  اإلى املناطق  ت�شهده برامج اجلمعية وم�شروعاتها، واجلهد املميز الذي تبذله جمعيتكم لإي�شال خدماتها 

حتتاجها، وما ي�شتتبع ذلك من م�شاعي لتاأمني م�شادر التمويل ب�شورة دائمة وثابتة.

ووفقًا للنظام الأ�شا�شي للجمعية ) املادة 8( ميكن لأع�شاء اجلمعية العمومية الطالع على امليزانية العمومية 
يرغب  ملن  ذلك  نوفر  اأن  وي�شعدنا  العمومية،  اجلمعية  اجتماع  على  عر�شها  وقبل  اجلمعية  مقر  يف  ومرفقاتها 

من الأع�شاء.

�شاكرًا ومقدرًا كرمي تفاعلكم وم�شاندتكم،،،،،

عضو مجلس اإلدارة والمشرف المالي 
أسامة بن علي ماجد قباني

DCA Annual Report.indd   77 6/4/12   4:06 PM



78 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   78 6/4/12   4:06 PM



DCA Annual Report.indd   79 6/4/12   4:06 PM



80 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   80 6/4/12   4:06 PM



DCA Annual Report.indd   81 6/4/12   4:06 PM



82 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   82 6/4/12   4:06 PM



DCA Annual Report.indd   83 6/4/12   4:06 PM



84 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   84 6/4/12   4:06 PM



DCA Annual Report.indd   85 6/4/12   4:06 PM



86 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   86 6/4/12   4:06 PM



DCA Annual Report.indd   87 6/4/12   4:06 PM



88 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   88 6/4/12   4:06 PM



DCA Annual Report.indd   89 6/4/12   4:06 PM



90 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   90 6/4/12   4:06 PM



DCA Annual Report.indd   91 6/4/12   4:06 PM



92 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   92 6/4/12   4:06 PM



DCA Annual Report.indd   93 6/4/12   4:06 PM



94 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   94 6/4/12   4:07 PM



DCA Annual Report.indd   95 6/4/12   4:07 PM



96 التقرير السنوي 2011م

DCA Annual Report.indd   96 6/4/12   4:07 PM



DCA Annual Report.indd   97 6/4/12   4:07 PM



DCA Annual Report.indd   98 6/4/12   4:07 PM



DCA Annual Report.indd   99 6/4/12   4:07 PM



Z 
- A

dv
. C

o.
  4

 7
7 

00
 3

3

مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�س
�س.ب8557 الريا�س 11492

ت: 8807000 )01( ف: 4547415 )01(
riyadh@dca.org.sa :الربيد الإ لكرتوين

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
�س.ب 13213 جدة 21493

ت: 6224080 )02( ف: 6224070 )02(
jeddah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة
�س.ب7187 املدينة املنورة

ت: 8424599 )04( ف: 8424699 )04(
 maddinah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز الأمري �سلمان بن عبدالعزيز بحائل
�س.ب 6762 حائل

ت: 5669555 )06( ف: 5343917 )06(
 hail@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز مكة املكرمة
�س.ب 13456 مكة املكرمة

ت: 5270090 )02( ف: 5270091 )02(
makkah@dca.org.sa :الربيد الإ لكرتوين

مركز اجلوف
�س.ب 1199 �شكاكا اجلوف

ت: 6251357 )04( ف: 6251468 )04(
 jof@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مكتب ع�سري
�س.ب 4213 اأبها 61491

ت: 2317040 )07( ف: 2317041 )07(
asir@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مكتب الباحة
�س.ب 2455 الباحة

ت: 7252056 )07( ف: 7252056 )07(

لالت�شال املجاين 1118 124 800
الرقم املوحد   920006222 

املوقع على الإنرتنت
 www.dca.org.sa

الأم�ان��ة ال��ع��ام��ة
ت: 8807000 )01( ف: 4543521 )01(

Info@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين
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