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ياأت���ي اإ�صدار تقرير هذا العام جلميعة الأطفال املع�ق���ن لي�ؤكد مدى اهتمام اجلمعية بهذه الفئة 
م���ن جمتمعنا وتنوع خدماتها من خالل الرقم 2012 الذي �ش���يغ كل رقم فيه على �ش���كل خطوط 
تلت���ف اإل���ى الداخل كناية عن احت�شان اجلمعية لأبنائنا املعوق���ن والعناية بهم، اأما األوان الأرقام 

فقد جاءت متعددة كناية عن تعدد خدمات اجلمعية لهذه الفئة من جمتمعنا.

فكــــرة التقريـــــــــر:

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

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

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

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

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

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

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

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

مركز مكة املكرمة
�ض.ب 13456 مكة املكرمة

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

مركز اجلوف
�ض.ب 1199 �شكاكا اجلوف

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

مركز منطقة ع�سري
�ض.ب 4213 اأبها 61491

ت: 2278183 )07( ف: 2271812 )07(
asir@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز جنوب الريا�ض
ت: 4158324 )01( ف: 4159915 )01(
riyadh@dca.org.sa :الربيد الإ لكرتوين

مكتب الباحة
�ض.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

الأمـانــة الــعــامــة
ت: 8807000 )01( ف: 4543521 )01(

Info@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين
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صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي

األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الملكي
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار
رئيس مجلس اإلدارة

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم
عضو مجلس الشورى
نائب رئيس المجلس

معالي األستاذ
عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر

نائب وزير الخدمة المدنية

األستاذ 
بندر بن عثمان ناصر الصالح
المشرف العام على مجموعة الصوالح

المهندس 
عبدالمحسن بن محمد الزكري

 عضو مجلس الشورى 
رئيس مجموعة الزكري

المهندس 
علي بن عثمان الزيد
 رئيس مجلس إدارة
الشركة العقارية ومديرها التنفيذي
الرئيس العام
لمكتب الزيد لالستشارات الهندسية

األستاذالدكتور 
محسن بن علي فارس الحازمي

عضو مجلس الشورى
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مجلس إدارة الجمعية

األستاذ 
عبداهلل بن سالم باحمدان

الشيخ 
محمد بن عبدالعزيز الجميح

 رئيس مجلس إدارة مجموعة
الجميح القابضة

األستاذ 
حامد بن محمد العامود

رجل أعمال

األستاذ 
أسامة بن علي ماجد قباني
عضو مجلس الشورى
رئيس مجلس إدارة مجموعة القباني
المشرف المالي للجمعية

الدكتور 
هاشم بن عبده هاشم
رئيس تحرير جريدة عكاظ

الدكتورة 
فوزية بنت محمد أخضر

الدكتور 
زهير بن فهد الحارثي
عضو مجلس الشورى

الدكتور 
زايد بن صالح الزايد
رئيس قسم جراحة العظام
بمستشفي الملك فيصل التخصصي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

اإلخوة واألخوات أعضاء الشرف، وأعضاء الجمعية العمومية...

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ي�ش���عدين بالإنابة عن جمل�س اإدارة اجلمعية ومن�ش���وبيها كافة، اأن اأ�شتهل تقرير اأداء اجلمعية ومراكزها 
وم�ش���روعاتها خ���الل العام امل���ايل 1434/1433ه� املوافق 2012م بالإ�ش���ارة اإلى اأنه بف�ش���ل من اهلل ثم 
مب�ش���اندة وتفاع���ل العديد من القطاع���ات والأفراد يف مقدمتهم خادم احلرمن ال�ش���ريفن و�ش���مو ويل 
العه���د، وحكوم���ة اململك���ة، والقطاع اخلا�س، واأهل اخلري متكنا خالل العام املن�ش���رم من قطع اأ�ش���واط 
ملمو�ش���ة يف م�ش���رية ا�ش���تكمال مظلة خدمات اجلمعية يف عدد من املناطق، كما وا�ش���لنا بتفوق نهج بناء 

�شراكات اإ�شرتاتيجية لتعزيز موارد اجلمعية، وللت�شدي لق�شية الإعاقة. 
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فق���د بداأن���ا الت�ش���غيل التجريب���ي ملركزي منطقة ع�ش���ري، وجن���وب الريا�س متهي���دًا لالفتتاح الر�ش���مي، 
وا�ش���تكملنا الأعمال الإن�ش���ائية يف مركزي منطقة الباحة، وحمافظة الر�س متهيدًا لالنطالق يف مرحلة 
التجهيز والتاأثيث، ومن ثم مبا�شرة الت�شغيل وفق منهج اجلمعية، ويف هذا ال�شدد اأي�شًا �شرعنا بالتعاون 
مع اإمارة منطقة جازان، ومب�ش���اندة ملمو�ش���ة من اأهل اخلري، وعدد من ال�ش���ركات امل�شتثمرة يف منطقة 
جازان يف اإعداد الدرا�شات امليدانية، وح�شد الدعم الالزم للبدء يف خطوات اإن�شاء مركز جديد للجمعية 

يف املنطقة.

وعززن���ا خطط التطوير النوعي والتو�ش���ع الراأ�ش���ي يف برامج الرعاية، ل�ش���تيعاب اأك���رب قدر ممكن من 
الأطف���ال املتطلعن للخدمة، وم�ش���اعدتهم على جتاوز الإعاقة من جهة، وتعزي���ز خمرجات املراكز على 

�شعيد برنامج الدمج يف مدار�س التعليم العام من جهة اأخرى.

 و �ش���رعنا يف تفعيل اإ�ش���رتاتيجية تطوير الأداء واإعادة الهيكلة الإدارية والفني���ة، وحققنا اأرقامًا متميزة 
يف خطط توطن الوظائف، خا�ش���ة ما يتعلق منها مبجالت الرعاية والتاأهيل، بعد اأن اأكملنا توطن كافة 

الوظائف الرتبوية والتعليمية.

وبالت���وازي م���ع تلك اجلهود، كان من ال�ش���روري ا�ش���تمرار النهج البت���كاري يف تنمية م���وارد اجلمعية، 
و�ش���مان م�ش���ادر التمويل لرباجمها، فكان العمل على اأكرث من حمور، �شواء م�شاعفة اتفاقيات التعاون 
طويلة املدى مع املن�شاآت التجارية، اأو اإ�شافة لبنات جديدة يف م�شروعات الأوقاف اخلريية، اأو تبني عدد 

من الأن�شطة والربامج ال�شتثمارية.

واأبرمنا عددًا من ال�ش���راكات مع من�ش���اآت جتارية، و�ش���ناعية، وم�ش���رفية، وعلمية، وخريية، وتعليمية، 
واإعالمية، كما طورنا عالقاتنا الإ�شرتاجتية مع قطاعات اأخري.

وتوجنا ثقة املجتمع يف اجلمعية، وح�ش���ورها املميز بت�ش���ريف �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبد 
العزيز ويل العهد وزير الدفاع حلفل اجلمعية بت�ش���ليم جائزتها للخدمة الإن�ش���انية يف دورتها ال�ش���ابعة، 
والتي منحت لفقيد الوطن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز – يرحمه اهلل، فيما �شهدت 
فروع اجلائزة يف جمايل التميز للمعوقن واخلدمة الإن�شانية لل�شركات واملوؤ�ش�شات وامل�شروعات والربامج 

تو�شعًا ملحوظًا انعك�س على عدد املتناف�شن والفائزين الذين مت تكرميهم يف منا�شبة خا�شة.

كم���ا ي�ش���رفني يف خت���ام كلمتي اأن اأرفع اأ�ش���مى اآيات ال�ش���كر والعرفان اإلى مقام �ش���يدي خادم احلرمن 
ال�ش���ريفن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، واإلى مقام �ش���مو �ش���يدي ويل العهد الأمن، ملا اأولياه حفظهما 
اهلل م���ن دعم وموؤازرة للجمعي���ة، وكذلك وافر التقدير حلكومة اململكة، وللوزارات والهيئات وال�ش���ركات 
واملوؤ�ش�ش���ات وللبنوك وو�ش���ائل الإعالم، ولأ�ش���حاب املبادرات م���ن اأهل اخلري الذين كانوا وراء توا�ش���ل 
اأداء اجلمعية بهذا القدر امل�ش���ّرف من املهنية، وال�ش���كر اأي�شًا لأع�ش���اء جمل�س الإدارة، واأع�شاء اللجان، 

وللعاملن يف الأمانة العامة واملراكز. 

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئي�ض جمل�ض الإدارة
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نخبة من أعضاء شرف الجمعية
واألعضاء المؤسسين لمركز األمير سلمان البحاث اإلعاقة
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نخبة من أعضاء شرف الجمعية
واألعضاء المؤسسين لمركز األمير سلمان البحاث اإلعاقة
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الملخص التنفيذي:
تلبي���ة لتوجيهات جمل����س الإدارة، ومبتابعة من اللجان املتخ�ش�ش���ة تولت الأمانة العامة الإ�ش���راف على 

تنفيذ املهام التالية:
Ó  بدء الت�ش���غيل التجريبي يف مركزي جنوب الريا�س وع�ش���ري، ومتابعة الأعمال الإن�ش���ائية النهائية يف

مركزي الباحة والر�س، والإعداد مل�شروعي منطقتي جازان وجنران.

Ó  حفل ت�ش���ليم جائزة اجلمعية للخدمة الإن�ش���انية يف دورتها ال�شابعة حتت رعاية �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن عبد العزيز، ويل العهد، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، ووزير الدفاع.

Ó  لل�ش���ركات الإن�ش���انية  واخلدم���ة  للمعوق���ن  التمي���ز  فرع���ي  يف  اجلمعي���ة  جوائ���ز  ت�ش���ليم  حف���ل 
وامل�شروعات والربامج.

Ó  تد�ش���ن م�ش���روع « خري مكة « اخلريي ال�ش���تثماري حتت رعاية �ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري خالد
الفي�شل اأمري منطقة مكة املكرمة بعد ا�شتكمال الإجراءات النظامية لأرا�شي امل�شروع.

Ó  اإطالق عدد من ال�شراكات واتفاقيات التعاون، و برامج وحمالت تنمية املوارد بالتعاون مع عدد من 
اجلهات وال�شركات واملوؤ�ش�شات.

Ó  احت�ش���نت اجلمعية ندوة »م�ش���تجدات ال�ش���لل الدماغي« بح�ش���ور عاملي وعربي، ونظمت ندوتن عن
»امل�شئولية الجتماعية« و»العالقات العامة والعمل اخلريي«.
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Ó .متابعة اأوقاف اجلمعية، وحمافظ اجلمعية ال�شتثمارية و�شراكاتها

Ó  الإ�ش���راف عل���ى تنظيم ال���دورة ال�شاد�ش���ة ع�ش���رة من م�ش���ابقة الأمري �ش���لطان بن �ش���لمان حلفظ
القراآن الكرمي 

Ó  الإ�ش���راف عل���ي تنظيم عدد من املنا�ش���بات )الي���وم العاملي لالإعاق���ة، اليوم الوطني، �ش���فاء خادم
احلرمن ال�شريفن(

Ó .الإ�شراف على تنفيذ برنامج الع�شوية ال�شرفية، وبرنامج توظيف املعوقن، وبرنامج جرب الكر�شي

Ó  الإ�شراف على تنظيم عدد من الفعاليات والأن�شطة الن�شوية باجلمعية ومراكزها

Ó  تن�ش���يق حت�ش���ريات اجتماعات اجلمعية العمومي���ة واجتماعات جمل����س الإدارة واللجن���ة التنفيذية
واللجان العاملة الأخرى، وتفعيل ما ي�شدر عنها من تو�شيات وقرارات

Ó  الإ�شراف علي تنفيذ احلمالت الإعالمية للجمعية والإ�شدارات املختلفة

Ó .متابعة تنفيذ برامج البتعاث والتطوير والتدريب لرفع كفاءة العاملن ل�شيما يف املجال التاأهيلي

Ó .متابعة ت�شغيل املراكز وتطوير اأدوات واآليات التوا�شل

Ó  متابعة تنفيذ برامج اخلدمات امل�شاندة بالتعاون مع ال�شركات املخت�شة يف كافة املراكز، وا�شتكمال 
حتديثات يف مبني مركز اجلمعية بالريا�س.

Ó .متابعة اأعمال اجلمعية مع اجلهات والهيئات احلكومية
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البرامج التعليمية والتربوية: 
اأوًل: تطوير الربامج التعليمية:

Ó  اإع���داد الدلي���ل التنظيمي لربامج متع���ددي العوق من خ���الل اللجنة املكونة
من فريق العمل يف وزارة الرتبية والتعليم �ش���عبة الرتبية اخلا�شة وم�شرفات 
الدمج والتدخل املبكر لل�ش���لل الدماغ���ي والإعاقة احلركية املزدوجة وتقدمي 

امل�شروع لوزارة الرتبية والتعليم.
Ó  اعتماد م�ش���روع العناية بذوي الإعاقة اجل�ش���مية وال�ش���حية واإ�شدار تعميم

مب�ش���اركة ال���وزارة والتفعي���ل م���ن خ���الل زي���ارات ميدانية لكل م���ن املدينة 
املن���ورة/ ج���دة/ مكة املكرمة/ والتن�ش���يق ب���ن اإدارات التعلي���م يف املناطق 

ومراكز اجلمعية.
Ó  اإ�شدار ال�شهادات لل�شف الثالث البتدائي )تعليم عام( بنن غري الناطقن

�شديدي الإعاقة اجل�شدية لأول مرة على م�شتوى اململكة العربية ال�شعودية.
Ó  الو�ش���ول اإل���ى املرحل���ة الرابع���ة م���ن الربنام���ج التعليم���ي للحا�ش���ب الآيل

املنف���ذ كربنامج يخدم الأطف���ال املعوقن )فئة اأطف���ال اجلمعية( يف اأنحاء 
الوط���ن العرب���ي من خ���الل تعميمه على مراك���ز اجلمعية والب���دء بالتدريب 

عليه وتطبيقه.
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Ó التدريب على برنامج احلا�شب اجلديد لغري الناطقن عن طريق ب�شمة العن
Ó .ال�شتفادة من التطور التقني يف متابعة برامج تدريب من�شوبات املراكز من خالل برنامج �شكايب
Ó اإن�شاء جمموعة تطوير مهارات الكتابة لدى الأطفال
Ó بدء ن�شاط فريق تطوير املناهج التعليمية، منهج الوحدات التعليمية ملرحلة البتدائي فكري
Ó تنفيذ برنامج خلدمة الأطفال الذين ل تنطبق عليهم �شروط القبول باجلمعية
Ó ارتفاع عدد الأطفال الذين ا�شتفادوا من برنامج الدمج اإلى 205 اأطفال
Ó ت�شكيل جلنة تقييم اجلوانب الإدارية والفنية واملالية والتاأهيلية ملراكز اجلمعية
Ó ت�ش���ميم وتنفيذ حقيبتي الربامج املنزلية مع الدليل اخلا�س با�ش���تخدامها ح�ش���ب املراحل العمرية 

)من 2-3( �ش���نوات ومن )3-4( �ش���نوات لتدريب المهات ومعلمات الأطفال ذوي ال�ش���لل الدماغي 
من قبل الوحدة النف�شية.

Ó .ت�شميم حقيبة منوذج مقيا�س تقييم قدرات الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة الأكادميية
Ó  التن�شيق مع الدكتور حممد ال�شحات من جامعة امللك �شعود لتقييم احلقائب التدريبية )اإ�شرتاتيجية

التعلم التعاوين/ خريطة املفاهيم/ احلا�شب الآيل ملرحلة التمهيدي( لعتمادهم.
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Ó .ت�شميم حقيبة الأن�شطة التعليمية لذوي الإعاقات ال�شديدة

Ó  .ت�شميم احلقيبة التدريبية اإ�شرتاتيجية التعلم باللعب

Ó  التن�شيق مع مديرات ومديري الرتبية اخلا�شة والإ�شراف يف حل م�شكالت الطالب والطالبات والعمل
على تطوير قدراتهم يف جميع املراكز)حائل، ع�شري، مكة املكرمة، املدينة املنورة، جدة، اجلوف(. 

Ó .التن�شيق مع مديرات ومديري الرتبية اخلا�شة للح�شول على �شهادات معتمدة للطالب الغري ناطقن

Ó .بدء التدريب على ا�شتخدام احلا�شب الآيل يف مراكز اجلمعية

Ó .اإدراج برنامج اإح�شائيات الغياب والتاأخري من �شمن الربنامج التعليمي

Ó .التدريب على تنظيم الأن�شطة التعليمية وامل�شاندة لالأطفال

Ó  تطبي���ق برنام���ج التدخ���ل املبكر يف الق�ش���م التعليم���ي يف مركز املدين���ة املنورة لتطوي���ر الأطفال يف
�شن مبكرة.

Ó  تطبيق منهج التاأ�ش���ي�س املطبق يف الريا�س يف الق�ش���م التعليمي يف املدينة املنورة بداية مع الف�ش���ل
الدرا�شي الثاين والعمل على تطوير القدرات التاأهيلية والأكادميية لهم.
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ثانيًا: تطوير القدرات الب�سرية: 

Ó  م�شاركة 96 من من�شوبات الأق�شام التعليمية يف دورات تدريبية خارجية، اإلى جانب م�شاركة 169 من
من�شوبات الأق�شام التعليمية يف برامج داخلية. 

Ó .التحاق ثالث معلمات بربنامج املاج�شتري بجامعة امللك �شعود

Ó .م�شاركة 151 من اأمهات اأطفال اجلمعية يف حما�شرات توعوية وتدريبية

Ó .ا�شتكمال تدريب طاقم الت�شغيل الفني والإداري ملركزي ع�شري وجنوب الريا�س

Ó .تدريب 133 طالبة من من�شوبات جامعة امللك �شعود، وجامعة الأمرية نورة، ومعهد الإدارة العامة

Ó .شياغة بنود الو�شف الوظيفي لوظائف الق�شم التعليمي�

Ó .ا�شتقطاب 39 متطوعة مل�شاندة برامج الأق�شام التعليمية

Ó .تطوير الأداء الوظيفي للمعلمات وامل�شرفات يف مراكز اجلمعية من خالل الزيارات التدريبية

Ó .تدريب املوظفات امل�شتجدات عرب الدورات التدريبية والعمل امليداين

Ó .املتابعة اليومية للمعلمات لتطوير اأدائهن

Ó .اإنتاج وت�شميم و�شائل ل�شديدي الإعاقة

Ó .اإعداد برنامج التح�شري يف برنامج احلا�شب الآيل

Ó  .اإعداد منوذج تعريفي موحد للق�شم التعليمي وخدماته 

Ó  ا�ش���تحداث فك���رة حتفيز املوظفات عن طريق اإر�ش���ال ر�ش���ائل اإيجابية للمعلمات ع���ن طريق الربيد
الداخلي كل �شباح.

Ó .تدريب املعلمات على كيفية اإطعام الأطفال �شديدي الإعاقة من قبل اأخ�شائية النطق والتخاطب

Ó .تدريب موظفات الق�شم التعليمي على كيفية اإعداد اخلطة ال�شنوية والإ�شرتاتيجية و �شياغتها
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ثالثًا: التفاعل الجتماعي و الرتبوي

Ó .تقدمي برامج توعوية لالأمهات
Ó .جلنة الدمج والتدخل املبكر
Ó .تدريب الأمهات على كيفية تطبيق وتنفيذ الربامج مع اأطفالهم
Ó .تكرمي الأمهات املثاليات يف الأق�شام العالجية والتعليمية
Ó .الزيارات املنزلية التي تدعم الأطفال للربامج التاأهيلية والتعليمية
Ó .امل�شاركة يف برامج جتارب الأمهات التي تقيمها الوحدة
Ó  .جلنة الإعداد مل�شابقة القراآن الكرمي
Ó .ت�شكيل جلنة تطوير املناهج واحلقائب التعليمية
Ó .جلنة الربنامج التعليمي باحلا�شب الآيل
Ó .تفعيل دور جلنة الأن�شطة الن�شائية وتنمية املوارد
Ó .ت�شكيل جلنة النطق والتوا�شل واأخرى لالأطفال املوهوبن
Ó .ت�شكيل اللجنة الن�شائية التطوعية
Ó .زيارات العديد من الرو�شات واملدار�س احلكومية والأهلية
Ó  تفعيل م�ش���اركة الأمهات يف الربنامج التعليمي ب�ش���مها كع�ش���و من اأع�ش���اء فريق التاأهيل من خالل

ح�شورها لجتماعات الأهداف.
Ó .تفعيل م�شاركة الآباء يف الأن�شطة الداخلية اخلارجية التي تنظمها اجلمعية واخلا�شة بح�شور الرجال
Ó .متابعة ح�شور الأمهات املحا�شرات التثقيفية والأن�شطة املقامة داخل اجلمعية وخارجها
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رابعًا: ال�سراكة مع اجلهات املعنية
Ó  توقي���ع اتفاقية مع وزارة الرتبية والتعليم على اإعطاء معلم���ات الوزارة دورات تدريبية يف لغة بل�س يف

مقر اجلمعية. 
Ó  عقد اتفاقية مع الإدارة العامة للرتبية والتعليم �شعبة الرتبية اخلا�شة على ال�شتفادة من اآلية برنامج

التدخل املبكر والدمج.
Ó  عقد اتفاقية مع الإدارة العامة للرتبية والتعليم �ش���عبة الرتبية اخلا�ش���ة )بنات( على ال�ش���تفادة من

الربامج املنزلية امل�شورة جلميع املراحل.
Ó  توقيع اتفاقية مع مركز الت�شخي�س والتدخل املبكر يف املنطقة الغربية )جدة( لال�شتفادة من برنامج

التدخل املبكر املطبق يف مركز امللك فهد يف الريا�س واإقامة دورات تدريبية للمعلمات.
Ó  توقي���ع اتفاقية مع مديرة �ش���عبة الرتبية اخلا�ش���ة يف املدين���ة املنورة لإقام���ة دورات تدريبية ملعلمات

الرتبية اخلا�شة وريا�س الأطفال يف مقيا�س البورجت حتى ي�شهل دمج الأطفال لديهم.
Ó .عقد اتفاقية مع جامعة الأمرية نوره على تدريب طالبات امل�شتوى الرابع يف ق�شم التدخل املبكر
Ó  عقد اتفاقية مع جامعة الأمرية نوره يف و�شع خطة تدريب لطالبات امل�شتوى الثامن )تخرج( يف ق�شم

التدخل املبكر.
Ó  عق���د اتفاقية مع وزارة الرتبية والتعليم �ش���عبة الرتبية اخلا�ش���ة )بنات( على تدريب الأخ�ش���ائيات

النف�ش���يات يف مق���ر اجلمعية مركز امللك فهد حي���ث اإنهن يعملن يف مدار�س الدم���ج )للطالبات غري 
الناطقات( ويرغنب يف التدريب ملعرفة كيف يتم تقييم هذه الفئة. 

Ó  عق���د اتفاقي���ة م���ع وزارة الرتبي���ة والتعلي���م �ش���عبة الرتبية اخلا�ش���ة )بن���ات( على تدري���ب معلمات
واأخ�شائيات مركز الت�شخي�س والتدخل املبكر يف الريا�س من خالل الدورات يف مقيا�س البورجت.
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خام�سًا: برامج الأطفال:
Ó  تنفي���ذ ع���دد م���ن الربام���ج الرتبوي���ة الرتفيهي���ة والجتماعي���ة لأطف���ال اجلمعي���ة تنفذ عل���ى مدى

العام الدرا�شي.
Ó .تنظيم رحالت مدر�شية ترتبط باأهداف منهج الأركان
Ó .تقدمي برامج تعديل ال�شلوك لالأطفال يف الق�شم والإ�شراف عليها 
Ó .تقدمي الربامج املنزلية لالأطفال املقبولن وغري املقبولن يف اجلمعية
Ó .تفعيل برنامج املوهوبن يف الفنية واملكتبة
Ó .النجاح يف م�شاعفة اأعداد الأطفال املبدعن فنيًا �شواء مب�شاعدة اأو بغري م�شاعدة
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�ساد�سًا: وحدة التدخل املبكر والدمج:
Ó  اإع���داد الدليل التنظيمي من خ���الل اللجنة املكونة من فريق العمل يف وزارة الرتبية والتعليم �ش���عبة

الرتبية اخلا�شة وم�شرفات اجلمعية لل�شلل الدماغي والإعاقة احلركية املزدوجة. 
Ó  .اعتماد م�شروع العناية بذوي الإعاقة اجل�شمية وال�شحية
Ó .دمج نحو 70 طفاًل من الرو�شات خارج الق�شم التعليمي وداخله
Ó  متابعة الأطفال املدجمن من خالل الزيارات املنزلية واملدر�ش���ية ملتابعة تطورهم واحتياجاتهم من

الناحية الأكادميية والتاأهيلية.
 ت�شجيع الطالبات املدجمات يف مدار�س التعليم العام )حكومي( غري الناطقن م�شتخدمات لغة - 

التوا�شل )بل�س( من قبل الوزارة.
املوافق���ة عل���ى تكوين جلنة م���ن وزارة الرتبي���ة والتعليم �ش���عبة الرتبية اخلا�ش���ة لتقييم طالب - 

اجلمعية يف املدينة املنورة داخل اجلمعية مراعاة لنف�شية الطالب.
ت�ش���ليم ط���الب الإعاق���ة احلركية يف مدار����س التعليم الع���ام )اآيباد( لكل طالب م���ن قبل وزارة - 

الرتبية والتعليم �شعبة الرتبية اخلا�شة.
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برامج الرعاية التعليمية والتربوية 
ف�سول املراحل التعليمية:

w :اإجمايل اأطفال الف�سول بدون ال�سكن

املركز

�ض
ريا

ال

كة
م

دة
ج

نة
دي

امل

ف
جلو

ا

ئل
حا

3024187964258اإجمايل عدد اأطفال الق�سم بدون ال�سكن

24591056اإجمايل عدد الف�سول التعليمية

1443512اإجمايل ف�سول الأن�سطة امل�ساندة بدون النف�سية

w :التف�سيل

ف�سول املراحل التعليمية
الريا�ض

جدة
تدخل�سكن

1123950اإجمايل عدد الأطفال

632333بنني

491617بنات

211املعلمات
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ف�سول املراحل 
التعليمية

ابتدائيمتهيدي

الريا�ض
كة

م
دة

ج
ينة

ملد
ا

ف
جل�

ا
ئل

الريا�ضحا

كة
م

دة
ج

ينة
ملد

ا
ف

جل�
ا

ئل
حا

خارجيداخليخارجيداخلي
اإجمايل عدد 

الأطفال
4010173815911221151839712736

1219421620-23411221147142بنني
1766164547815620291116بنات

62384323044141478املعلمات
1-123-110-221-1املربيات

322421116224734الف�سول

طفولة مبكرة

حائلاجلوفاملدينةجدهمكةالريا�ض

1661010611
1352414
318657
221222
1111--
111111
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w
 

طة امل�ساندة:
ف�سول الأن�س

طة امل�ساندة يف املراكز
ف�سول الأن�س

قراآن
قراءة

يل
ب اآ

حا�س

الريا�ض

مكة

جدة

املدينة

اجلوف

حائل

الريا�ض

مكة

جدة

املدينة

اجلوف

حائل

الريا�ض

مكة

جدة

املدينة

اجلوف

حائل

عدد الأطفال امل�ستفيدين
63

41
79

45
-

-
164

-
-

-
-

-
149

41
-

44
28

29
ني

بن
42

28
37

24
-

-
83

-
-

-
-

-
114

28
-

24
18

19
بنات

21
13

42
21

-
-

81
-

-
-

-
-

55
13

-
23

20
10

عدد املعلمات
1

1
1

1
-

-
1

-
-

-
-

-
5

1
-

1
1

1
عدد الف�سول

1
1

1
1

-
-

1
-

-
-

-
-

2
1

-
1

1
1

طة امل�ساندة يف املراكز
ف�سول الأن�س

فنية
مكتبة

م�سادر

الريا�ض

مكة

جدة

املدينة

اجلوف

حائل

الريا�ض

مكة

جدة

املدينة

اجلوف

حائل

الريا�ض

مكة

جدة

املدينة

اجلوف

حائل

عدد الأطفال امل�ستفيدين
164

41
83

78
31

-
163

-
83

-
-

-
189

-
-

94
-

-
ني

بن
405

28
40

53
15

-
105

-
40

-
-

-
120

-
-

55
-

-
بنات

59
13

43
34

16
-

58
-

43
-

-
-

69
-

-
39

-
-

عدد املعلمات
2

*
2

1
1

-
1

-
2

-
-

-
2

-
-

1
-

-
عدد الف�سول

2
1

1
1

*
-

1
-

1
-

-
-

1
-

-
1

-
-
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w :اخلدمات امل�ساندة املقدمة للأطفال

 ف�سول اخلدمات امل�ساندة
يف املراكز

نطقنف�سية
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----4911482601533612615137عدد الأطفال امل�ستفيدين

----28791150109177310625بنني

----204571104418534512بنات

----31221131عدد الأخ�سائيات/املعلمات

----31221131عدد الف�سول/مكتب

ف�سول اخلدمات امل�ساندة يف
املراكز

توا�سلبل�ض

�ض
ريا
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كة
م

دة
ج

نة
دي

امل

ف
جلو
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ئل
حا

�ض
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امل

ف
جلو

ا

ئل
حا

--8--89-17--13عدد الأطفال امل�ستفيدين

--3--25-14--5بنني

--5--64-3--8بنات

-----11-1--1عدد الأخ�سائيات/املعلمات

-----11-1--1عدد الف�سول

الدمج والتدخل املبكر:

w :اإجمايل الدمج

اإجمايل الدمج

املركز
حائلاجلوفاملدينةجدةمكةالريا�ض 

بننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبنات

66-910911492132داخل الق�سم

1-2-161822--2945خارج الق�سم

93204719413الإجمايل
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برامج الرعاية التأهيلية

اخلدمة

�ض
يا

لر
ا

دة
ج

ة 
مك

مة
كر

امل

ة 
ين

ملد
ا

رة
نو

امل

ف
جلو

ا

ئل
حا

يل
ما

ج
إ ا

9644843302271021962303الأطفال املخدومون خالل العام

1682078 98 189 302 906415الأطفال امل�شجلون للمراجعة / املتابعة

17314374913161573الأطفال امل�شجلون ت�شجيل جديد

2285824910861241431156380665485)جل�شات( العالج الطبيعي الفردية

3227283414701067298810619297)جل�شات( العالج الطبيعي اجلماعية

17949101422966583407169133738)جل�شات( العالج الوظيفي الفردية

4778691915715254438717977)جل�شات( العالج الوظيفي اجلماعية

7004260997020993557013107)جل�شات( عيادة النطق الفردية 

1889   1181532176)جل�شات( عيادة النطق اجلماعية

205916 90 60912)زيارات( عيادة الأ�شنان

4977  34 24652478)جل�شات( وحدة اجلبائر

443510092696313773051240828326)جل�شات( وحدة التمري�س

151682308 1095561469)خدمات( اخلدمة الجتماعية

153  8 31114الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�شائية

146  5 6873الأطفال الذين ا�شتفادوا من برنامج التدخل املبكر

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

673942101627201عيادة العظام امل�شرتكة

67   26 41عدد الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية

34     34عيادة الأع�شاب امل�شرتكة مع م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي 
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4616228713112الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(

303225121111121الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

936108 161334الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك

14 2 462الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز )10 خطوات(

4173255 154581الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل

1956185 353144الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

160 1141710910 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد

193 1023930148الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

49 2   47 الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�شل بو�شائل ات�شال م�شاعدة

107115 62864الأطفال الذين تعلموا الكتابة

2116126 163736الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة

122951  46الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر

131691 51 11الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم

31113248 66 38الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة

411127 203458الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

الأطفال املميزين نظرا لكونهم كانوا على ن�شبة كبرية من الإعاقة 
32224 6 11967و حت�شنت حالتهم ب�شكل كبري
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جائزة الجمعية:
Ó  برعاية كرمية من جمموعة �شامبا املالية يتوا�شل برنامج جائزة اجلمعية كاأحد اأهم براجمها لرت�شيخ

الوعي املجتمعي بق�شية الإعاقة، وحقوق املعوقن وقدراتهم، واأي�شًا اأهمية م�شاندة ر�شالة اجلمعية.

Ó  مت الإعالن عن جائزة اجلمعية بفروعها املختلفة يف خمتلف و�شائل الإعالم املقروءة واملرئية خالل
الفرتة من 12-2010/6/16م، وتكرر الإعالن بعد متديد فرتة ا�ش���تالم الرت�ش���يحات �ش���هرًا كاماًل 

بناء على طلب اأكرث من جهة.

Ó  كم���ا مت تعمي���م اإعالن اجلائ���زة على ال���وزارات املعنية واجلامع���ات املختلفة بالإ�ش���افة اإلى اأمانات
املناطق واإدارات اخلدمات الطبية باحلر�س الوطني والقوات امل�ش���لحة والبنوك املختلفة واجلمعيات 
اخلريية ومراكز التاأهيل ومركز الأمري �ش���لمان لأبحاث الإعاقة واملوؤ�ش�ش���ات العلمية والبحثية، وبلغ 

عدد اجلهات التي مت التعميم عليها 300 جهة.

Ó  .ا�شتجاب لتلك الإعالنات 55 جهة بالرت�شيح جلوائز اجلمعية املختلفة

Ó  .وقد قامت اللجنة بفرز الرت�شيحات، والتو�شية باختيار الفائزين

Ó  ،وبناء عليه عقد موؤمتر �شحفي لالإعالن عن الفائزين بتاريخ 1433/8/18ه� املوافق 2012/7/8م 
بح�شور اأجهزة الإعالم املختلفة ومت الإعالن على النحو التايل: 
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منح جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية للأفراد:

ل�ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز »يرحمه اهلل«، وقد مت ت�ش���ليمها لأبناء �ش���موه الكرمي 
خالل حفل مرور 20 عام على تاأ�شي�س مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة بتاريخ 1434/1/24ه� املوافق 
2012/12/8م، والذي اأقيم برعاية �شاحب ال�شمو امللكي المري �شلمان بن عبد العزيز، ويل العهد، نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء، وزير الدفاع.

و مت ت�ش���ليم جوائز اجلمعية يف باقي الفروع خالل حفل خا�س اأقيم م�ش���اء يوم ال�ش���بت 2 �ص���فر 1434ه� 
املوافق 15 دي�شمرب 2012م مبقر اجلمعية بالريا�س، و مت توزيع اجلوائز وفقًا للتايل: 

 منح جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية للم�ساريع والربامج املتميزة لكل من:

Ó برنامج الو�شول ال�شامل
Ó برنامج دع الباقي لهم

منح جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية للعمل اخلريي للموؤ�س�سات لكل من: 

Ó :املجموعة ال�شعودية لالأبحاث والت�شويق
Ó .شركة ال�شناعات الأ�شا�شية – �شابك�
Ó  شركة الزيت العربية – اأرامكو�

منح جائزة التميز للمعوقني لكل من: 

Ó  :منتخب ذوي الحتياجات اخلا�شة 
Ó   عمار بن هيثم بوق�س
Ó   عالية ال�شامان
Ó  مهند جربيل اأبو دية
Ó   ماجد القارح
Ó   م�شعر امل�شعر
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الموارد البشرية:
ت�شم الأمانة العامة للجمعية ومراكزها 676 موظفًا من اأ�شحاب الكفاءات املتخ�ش�شة من اأبناء اململكة 

ي�شاندهم عدد من اخلرباء من الدول العربية والأجنبية.

وتعمل اإدارة املوارد الب�شرية باجلمعية على اإجناز املهام التي تتعلق مبتطلبات عموم املوظفن واملنت�شبن 

لكافة مراكز اجلمعية ويقوم على اأداء اخلدمة على مدار ال�شنة عدد من املخت�شن يف جمال املوارد الب�شرية 

وخالل العام املن�سرم مت اإجناز ما يلي:
Ó  التح�ش���ريات لفتتاح املراكز اجلديدة من زيارات ميداني���ة والوقوف على الحتياج لتاأمن املوظفن

اجل���دد ونق���ل بع�س املوظفن اخل���رباء يف جمال خدمات اجلمعية مل�ش���اعدة املراك���ز اجلديدة على 
القيام باأعمالهم املطلوبة 

Ó  تدري���ب املوظف���ن اجلدد باإدارة املوارد الب�ش���رية ملركز جن���وب الريا�س، والعمل عل���ى اإعداد خطة 
تدريبية ملوظفي املوارد الب�شرية يف مركز ع�شري 

Ó  امل�ش���اركة يف التح�شريات واإ�ش���دار التاأ�شريات الالزمة ملوؤمتر ندوة ال�ش���لل الدماغي وتاأمن ال�شكن
املنا�شب لهم ومتابعة �شفرهم بعد انتهاء املهمة.

Ó  امل�ش���اركة يف تن�ش���يب برنامج املوظفن واإحداث نقلة نوعية يف برامج املوارد الب�ش���رية والعمل على
اإدخال بيانات جميع املوظفن ومراجعتها. 

Ó  .اإكمال متطلبات احل�شول على 24 تاأ�شرية عمل جديدة ملواجهة متطلبات الت�شغيل
Ó  اإكمال متطلبات احل�شول على تاأ�شريات جديدة لعدد )29(تاأ�شرية
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Ó توظيف عدد )118(موظفًا وموظفة خالل العام منهم )29( �شعوديا و )89( جن�شيات اأخرى
Ó ت�شفية ا�شتحقاقات للموظفن املغادرين من اجلمعية لعدد )35( موظفًا وموظفة
Ó .اإ�شدار اأكرث من )310( تاأ�شرية خروج وعودة
Ó  جتديد )250( اإقامة للموظفن ومرافقيهم واإجناز ما يتطلبها من اإجراءات لهم
Ó  متابع���ة الأج���ور لكافة املوظف���ن واملوظفات وتعديله���ا لدى املوؤ�ش�ش���ة العامة للتاأمين���ات الجتماعية

)حتديث دوري( 
Ó  اإكمال متطلبات اإ�ش���دار تذاكر ال�شفر لأكرث من )650( تذكرة للموظفن واملوظفات وقطاع الأعمال

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

إدارة االستثمار:
Ó  تعم���ل اإدارة ال�ش���تثمار �ش���من الإ�ش���رتاتيجية ال�ش���تثمارية للجمعية لال�ش���تفادة املثل���ى من فر�س 

ال�شتثمار املتاحة وفق ال�شوابط ال�شرعية وال�شتثمارية للجمعية يف املجالت املختلفة.

 ا�ستثمارات ق�سرية ومتو�سطة الأجل:
Ó  تتابع اإدارة ال�ش���تثمار ال�ش���يولة املتاحة لال�شتثمار وتوظيفها يف �ش���ناديق مرابحة اإ�شالمية عدمية 

املخاطر ق�شرية ومتو�شطة الأجل ح�شب جدول التدفقات النقدية وبرنامج امل�شروفات باجلمعية 

ا�ستثمارات طويلة الأجل:
Ó  متث���ل املحفظة ال�ش���تثمارية طويلة الأجل والتي حتتوي ب�ش���كل عام على خليط من جمموعة اأ�ش���هم 

�ش���ركات ريادية يف قطاعات حيوية خمتلفة ا�ش���تثمارًا للم�شتقبل وم�شاركة متحفظة يف �شوق الأ�شهم 
ال�شعودية، ويتم مراجعة املحفظة ب�شكل دوري ي�شرف عليها البنك الرئي�شي للجمعية.
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ا�ستثمارات الأ�سول الثابتة:
Ó  لزال الإعداد لنطالق م�ش���روع « خري مكة « ال�ش���تثماري اخلريي �ش���اريًا، وهو يعد من اأكرب واأهم 

م�شاريع التطوير العقاري ال�شتثماري للجمعية، وي�شم عدة مراحل رئي�شة منها:
Ó .مبنى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن عبدالعزيز
Ó  مبنى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز
Ó .امل�شروع ال�شتثماري اخلريي لعمالء بندة
Ó  امل�شروع ال�شتثماري اخلريي لعمالء �شركة الت�شالت ال�شعودية
Ó  وقف اأ�ش���هم اخلري. كما تتولى جلنة ال�ش���تثمار حاليًا درا�شة تطوير مقر الأمانة العامة ومركز امللك

فهد بن عبد العزيز بالريا�س �ش���من اآلية ت�ش���من تطوير املباين ب�ش���كل ي�شاهم يف تقدمي اخلدمات 
التاأهيلية والعالجية ب�شكل اأف�شل اإلى جانب زيادة موارد اجلمعية املالية..
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اإلدارة المالية:
يف اإطار طبيعة العمل املركزية حل�ش���ابات اجلمعية بالأمانة العام���ة واأهمية التكامل بن الإدارات املعنية 
خا�ش���ة اإدارة املوارد الب�ش���رية واإدارة تنمية املوارد اإ�ش���افة ملراكز اجلمعية خارج الريا�س فقد ات�ش���عت 

دائرة مهام الإدارة املالية:

Ó  اإ�ش���راف الإدارة املالي���ة بالتعاون مع الأق�ش���ام املختلفة واملراكز يف مناق�ش���ة ومراجع���ة مواد املوازنة
التقديرية ومن ثم مع امل�شرف املايل ليتم بعد ذلك عر�شها واإقرارها من قبل جمل�س الإدارة.

Ó  اإ�ش���هام الإدارة املالية بالتعاون مع املحا�ش���ب القانوين يف اإعداد التقارير الف�ش���لية وكذلك التقرير
النهائي مليزانية اجلمعية ال�شنوية.

Ó  اأداء جمي���ع املعامالت ح�ش���ب النظ���ام املايل واملحا�ش���بي املتبع من حيث �ش���رف امل�ش���تحقات كافة
وا�شتالم الإيرادات واملراجعة والتحليل والت�شجيل.

Ó .تاأمن احتياجات وم�شرتيات الإدارات والأق�شام املختلفة ح�شب اأنظمة امل�شرتيات وامل�شتودعات املتبعة
Ó .تدريب املوظفن اجلدد بالإدارة على جمالت وطبيعة العمل املحا�شبي باجلمعية
Ó .التعاون مع وحدة املراقبة املالية الداخلية

w  بيانات باإح�سائية الأعمال التنفيذية للعام 2012م

2621 �شندًا�شندات �شرف �شيكات
2874 �شيكاإ�شدار �شيكات

831 �شندًا�شندات �شرف نقدي
492 �شندًا�شندات قب�س �شيكات

476 �شندًا�شندات قب�س نقدي
1578 �شندًا�شندات قيود يومية

265 �شندًا�شندات اإ�شافة للم�شتودع
985 �شندًا�شندات �شرف من امل�شتودع
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تنمية الموارد المالية:
تعك����س البيان���ات التالي���ة الإجنازات التي حققتها اجلمعي���ة يف جمال تنمية امل���وارد املالية، حيث تنوعت 
م�شادر الدخل من خالل الأن�شطة والربامج والتفاقيات التي ظلت متثل عنا�شر اأ�شا�شية يف تاأمن موارد 

ثابتة للجمعية متثلت يف الآتي: 

الأن�سطة والربامج: 

w  :الربامج والأن�سطة امل�ستمرة

Ó  برنامج بطاقات التهاين )اإعداد وتنظيم نحو 1940 خماطبة وزيارة وم�شاركة للعديد من ال�شركات
واملوؤ�ش�شات والهيئات(.

Ó  برنام���ج مبادرتي )اإع���داد وتنظيم نح���و 110 خماطبات وزيارات وم�ش���اركة للعديد من ال�ش���ركات
واملوؤ�ش�شات والهيئات(.

Ó  برنامج ت�ش���هيل )عدد 148 م�ش���اركة ورعاية بن �شركة وموؤ�ش�ش���ة يف كتيب الربنامج »الدليل« بعقود
ملدة عامن وعدد)2812(م�شرتكًا يف بطاقات ت�شهيل. 

Ó  برنام���ج اأجر كل �ش���هر )اإع���داد وتنظيم نح���و 40 خماطبة وزيارة وم�ش���اركة للعديد من ال�ش���ركات
واملوؤ�ش�شات والهيئات(.

Ó .)برنامج دع الباقي لهم )جميع فروع بندة العزيزية يف اململكة
Ó .)برنامج ال�شدقة الإلكرتونية )عدد 6 بنوك
Ó .)برنامج التربع ببواقي الهلل )عدد 2 �شركة
Ó .)برنامج اإقامة وعطاء )عدد 2 فندق
Ó .)برنامج البتعاث الداخلي )عدد �شركة واحدة
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Ó .)ن�شاط كرنفال الأطفال )عدد 11 رعاية وم�شاركة بن �شركة وموؤ�ش�شة
Ó .)ن�شاط معر�س �شياء )مب�شاركة جميع القطاعات
Ó .)برنامج يعطيك خريها )عدد 17 خماطبة حل�شد م�شاركة وكالء ال�شيارات و �شركات التاأمن

w :الربامج والأن�سطة حتت النطلق

Ó .برنامج النبالء
Ó .برنامج التربع بالنقاط واملزايا

اتفاقيات التعاون: 

w :اتفاقيات مت جتديدها

Ó .)اتفاقية موؤ�ش�شة غدوف للتجارة والت�شويق )ت�شويق
Ó .)SMS اتفاقية �شركة اخلليج النموذجية لالإعالم الرقمي )خدمات
Ó .)SMS اتفاقية �شركة باب العاملية )خدمات
Ó .)» اتفاقية �شركة بندة العزيزية )برنامج دع الباقي لهم » مل�شروع عمالء بندة

w :اتفاقيات مت توقيعها

Ó .)اتفاقية �شركة �شابك )برنامج البتعاث الداخلي
Ó .)اتفاقية وكالة فن الربوتوكول )برنامج يعطيك خريها
Ó .)»اتفاقية موؤ�ش�شة بوابة الفعاليات)معر�س م�شتلزمات الأ�شخا�س ذوي الإعاقة »�شياء
Ó .)اتفاقية تعاون مع )نظارات املها
Ó .)اتفاقية موؤ�ش�شة الباز )الأ�شواق اخلريية
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w  اتفاقيات مت اإعدادها وجتهيزها للتوقيع

Ó .)اتفاقية �شركة فورد )برنامج يعطيك خريها
Ó .)اتفاقية رابطة الأندية ال�شعودية )برنامج يعطيك خريها
Ó .)مذكرة تفاهم الإدارة العامة للمرور )برنامج يعطيك خريها
Ó .)اتفاقية �شركة �شاكو )تعاون
Ó .)اتفاقية �شركة �شوين )تعاون

التربعات:
Ó  على الرقم 5050 وقد مت حتقيق زيادة يف حجم التربعات )SMS( )وقف م�ش���روع خري مكة )اأ�شهم

بلغت ن�شبتها 130% مقارنة بالعام 2011م.
Ó .)وقف عمالء بندة )برنامج دع الباقي لهم

الت�سويق:
بن���اء عل���ى اخلطط الت�ش���ويقية التي مت اعتمادها خ���الل العام فق���د كان الإجناز على م�ش���توى الربامج 

والأن�شطة يعتمد ب�شكل كبري على: 

Ó .تكثيف احلمالت الإعالمية والإعالنية يف كافة الو�شائل
Ó .عمل حمالت اإعالمية متخ�ش�شة داعمة لكل ن�شاط اأو برنامج على حدة
Ó .التعاون مع �شركات وموؤ�ش�شات ت�شويقية اإعالمية حمرتفة
Ó .العمل يف اإطار منظومة من التعاون بن الإدارات املعنية يف اجلمعية ومراكزها 
Ó .حملة رم�شان
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األوقاف الخيرية:
باإ�ش���راف مبا�ش���ر من جلنة الأوقاف ع���ززت اجلمعية من جهودها لتفعيل اإ�ش���رتاجتيتها للوقف اخلريي 

لالإ�شهام يف دعم ما تقدمه من خدمات جمانية لالآلف من الأطفال يف عدد من مناطق اململكة.

و قام���ت الأمان���ة العامة ببناء برنامج حل�ش���ر الأوقاف وتوثيقها وحتديد مواقعها ح�ش���ب خطوط الطول 
والعر�س، واإدراج جميع ما يتعلق بها من معلومات توثيقية اأو مالية وب�شكل ميكن من التوا�شل بن املراكز 

التي تتبع لها الأوقاف والأمانة العامة. 

ويتوا�شل العمل بهذا الربنامج للعام الرابع، ورغم ما حتقق يف تطبيق اإ�شرتاجتية الوقف يف اجلمعية، اإل 
اأن عائدات الأوقاف مازالت ت�ش���كل ن�شبة ي�ش���رية من ميزانيات الت�شغيل للمراكز وترتكز اأكرثها يف مكة 

املكرمة واملدينة املنورة وجدة والريا�س: وفيما يلي بيان لكل وقف على حدة: 

وقف الأمري عبد املجيد بن عبد العزيز مبكة املكرمة
Ó .عمارتان بحي العزيزية اجلنوبية تقع على �شارع عبد اهلل خياط
Ó �مت اإيجار العقار على موؤ�ش�شة اأكنان العربية القاب�شة ملدة خم�س �شنوات تبداأ بتاريخ 1433/5/1ه
Ó .جهة �شرف الإيراد: منا�شفة بن مركزي مكة املكرمة وجدة
Ó .%9 :ن�شبة العائد اإلى التكلفة

وقف اأم القرى مبكة املكرمة
Ó .عمارة بحي العزيزية اجلنوبية _ �شارع الدعوة
Ó .�موؤجرة على البعثة الطبية الإيرانية ملدة �شنتن من 1432/5/10 ه
Ó .%16 :ن�شبة العائد اإلى التكلفة
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وقف ال�سيخ حممد �سالح حمزة �سرييف مبكة املكرمة
Ó .ثالث عمائر منها عمارتان ركنيتان )�شقق �شكنية( والو�شطى مكاتب اإدارية بحي الن�شيم
Ó .موؤجرة على قن�شلية دولة الكويت مقرًا لبعثة احلج الكويتية
Ó .�مدة العقد )ع�شر �شنوات( اعتبارًا من 1428/1/1ه� اإلى 1437/12/30ه
Ó .%13 :ن�شبة العائد اإلى التكلفة
Ó .جهة �شرف الإيراد: ت�شغيل مركز مكة املكرمة

وقف ال�سيدة زين بنت اأحمد عبد املجيد مبكة املكرمة
Ó  ش���قتن رقم )252 -253( يف الربج الثاين يف حي العزيزية خمطط )اجلوهرة( ال�ش���فة ال�ش���رقية�

�شارع منازل العن.
Ó  .ا�شرتط الواقف اأن تكون النظارة بيده مدة حياته

وقف ال�سيد ر�سا بن حممد بن عبا�ض خمتار مبكة املكرمة 
Ó .عمارة �شكنية من خم�شة اأدوار م�شاحتها )554(م2 بحي اخلالدية
Ó .ت�شتمل على دور اأر�شي مواقف �شيارات واأربع �شقق �شكنية كل دور �شقتن
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وقف واحة طيبة باملدينة املنورة
Ó .برج �شكني وجتاري يف حي ب�شاعة - املنطقة املركزية
Ó .�موؤجرة على �شركة جمموعة مودة ملدة ع�شر �شنوات من 1430/8/1ه� حتى 1439/7/30ه
Ó  جهة �ش���رف الإيراد: لدعم ت�ش���غيل مركز املدينة املنورة بن�ش���بة الإيراد املخ�ش�ش���ة للوقف وت�شاوي

)40%( وبقي���ة الإيراد موجه لدعم امليزانية ال�ش���نوية لالأمانة العام���ة ومراكز اجلمعية املختلفة وما 
فا�س من الن�شبة املقررة للمركز ي�شدد به مديونيات الت�شغيل ال�شابقة.

وقف ال�سيخ عبد الرحمن الرتكي باملدينة املنورة
Ó .عمارة �شكنية مبنطقة املغي�شلة بحي العنربية – خلف اأمانة املدينة املنورة
Ó .اأربعة اأدوار وملحقن 
Ó .�موؤجرة على �شالح بن عابد التميمي ملدة خم�س �شنوات اعتبارًا من 1430/7/1ه
Ó .جهة �شرف الإيراد: اإيرادات ت�شغيل مركز املدينة املنورة

وقف ال�سيد عبد اهلل على ح�سن عطية بجدة
Ó .حي البغدادية ال�شرفية غرب )طريق امللك فهد( ال�شتن �شابقًا
Ó .عمارة �شكنية �شغرية )70( م2 مكونة من اأربعة اأدوار
Ó .الدور الأر�شي حمل جتاري وبقية الأدوار غرفتن مبنافعها واخلام�س �شعبي
Ó .جهة �شرف الإيراد: اإيرادات ت�شغيل مركز جدة

وقف ال�سيدة زين بنت اأحمد عبد املجيد بجدة
Ó .56 �شارع جويرية بنت احلارث املتفرع جنوبًا من �شارع حراء بحي ال�شاطىء
Ó .2فيال �شكنية )500( م
Ó .جهة �شرف الإيراد: خم�ش�س لدعم ت�شغيل مركز ج�دة
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واحة النظيم – طريق خري�ض بالريا�ض
Ó  موؤجرة على �ش���ركة بندة العزيزية املتحدة ملدة خم�س ع�ش���رة �ش���نة و�ش���هرين ميالدي���ة اعتبارًا من

2008/11/2م.
Ó .مت تخ�شي�س هذا الوقف ملركز امللك فهد بالريا�س مبوجب قرار جلنة الأوقاف

واحة امل�سيف طريق اأبي بكر ال�سديق بالريا�ض
Ó .موؤجرة على �شركة بندة العزيزية املتحدة ملدة خم�س ع�شرة �شنة و�شهرين ميالدية من 2009/1/1م 
Ó .مت تخ�شي�س الوقف ملركز امللك فهد بالريا�س مبوجب قرار جلنة الأوقاف
Ó .%9 ن�شبة العائد اإلى التكلفة

واحة العزيزية – طريق الن�سر بالريا�ض
Ó .موؤجرة على �شركة العزيزية بندة املتحدة ملدة خم�س ع�شرة �شنة اعتبارًا من 2009/9/1م
Ó  مت تخ�ش���ي�س ه���ذا الوقف مبوجب قرار جلنة الأوق���اف للمراكز التالية: )اجل���وف ، حائل ، جنوب

الريا�س، ع�شري( وت�شرف عوائده ح�شب الن�شب التالية:
Ó .32،91% اإيرادات ت�شغيل مركز حائل
Ó .7،79% اإيرادات ت�شغيل مركز ع�شري
Ó .21،74% اإيرادات ت�شغيل مركز جنوب الريا�س
Ó .37،27% اإيرادات ت�شغيل مركز اجلوف
Ó .%9 ن�شبة العائد اإلى التكلفة

وقف عبد اهلل بن عبد الرحمن الفار�ض
Ó .عمارة مكاتب ومعار�س بحي العليا وهي حتت نظارة ابن الواقف
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العالقات العامة واإلعالم: 
اأوًل: اأن�سطة العالقات العامة:

Ó .تنظيم كرنفال الأطفال الأول
Ó .)1( تنظيم حفل مبادرتي
Ó .تنظيم يوم ال�شحة العاملي
Ó .تنظيم حفل اليوم الوطني
Ó .تنظيم املوؤمتر ال�شحفي اخلا�س بجائزة اجلمعية
Ó .تنظيم اتفاقية افرح وفرحهم مع جمموعة احلكري
Ó .)2( تنظيم حفل برنامج ت�شهيل
Ó .تنظيم حفل اجلمعية العمومية ال�شاد�س والع�شرون
Ó .)تنظيم ملتقى ور�شة عمل توظيف الأ�شخا�س ذوي الإعاقة )توافق
Ó .تنظيم ملتقى العالقات العامة للجمعيات اخلريية
Ó .تنظيم توقيع اتفاقية �شركة كودو
Ó .تنظيم ملتقى امل�شئولية الجتماعية واجلمعيات اخلريية الأول
Ó .تنظيم موؤمتر ال�شلل الدماغي الدويل
Ó .تد�شن برنامج يعطيك خريها
Ó .تنظيم يف م�شاركة اجلمعية يف حفل مركز الأمري �شلمان مبنا�شبة مرور 20 �شنة
Ó .امل�شاركة يف حفل ذكرى البيعة ب�شوق غرناطة
Ó .امل�شاركة يف مهرجان اخلليجي الثالث للعمل الجتماعي
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Ó .امل�شاركة يف موؤمتر امل�شئولية الجتماعية بفندق الأنرتكونتيننتال
Ó .امل�شاركة يف يوم التمري�س اخلليجي
Ó .امل�شاركة يف معر�س الو�شائل الدعائية والإعالنية
Ó .امل�شاركة يف بازار قريتي
Ó .امل�شاركة يف اليوم العاملي لالإعاقة يف احلر�س الوطني
Ó .تنظيم برنامج « جرب الكر�شي « يف هيئة املوا�شفات واملقايي�س، وجمموعة احلكري الرتفيهية
Ó .تنظيم زيارة الأطفال ل�شمو اأمري الريا�س و�شمو نائبه
Ó .تنظيم زيارة عدد من امل�شانع الوطنية
Ó .زيارة متحف �شقر اجلزيرة
Ó .زيارة قروب هل�شن لل�شيارات والدراجات النارية
Ó .زيارة متجر نادي الن�شر ال�شعودي
Ó .زيارة مركز امللك عبدالعزيز التاريخي
Ó  .تنظيم زيارة امل�شاركن يف ندوة ال�شلل الدماغي لقرية العاذرية بالثمامة
Ó .ا�شتقبال وفود من 30 جهة
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ثانيًا: الأداء الإعالمي 
Ó  ،اإعداد وتنفيذ احلملة الإعالنية الإعالمية للجمعية خالل �شهر رم�شان 1433ه� و�شملت )التليفزيون

اإعالن���ات ال�ش���وارع، مراكز اإعالمية يف الأ�ش���واق، اإعالنات امليجا، ال�ش���حف، مطوي���ات، اإعالنات 
امل�شاجد، اإعالنات متحركة، ر�شائل هاتف، اإعالنات باملالعب. 

Ó  اإعداد وتنفيذ الن�ش���اط الإعالمي املواكب حلفل جائزة اجلمعية ومرور ع�ش���رين عامًا على تاأ�ش���ي�س
مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة.

Ó .اإعداد فيلم ت�شجيلي عن مركز الأمري �شلمان بحائل
Ó  اإعداد فيلم ت�شجيلي عن جملة اخلطوة مبنا�شبة مرور ع�شرين عامًا على �شدورها
Ó .اإ�شدار �شبعة اأعداد من جملة اخلطوة
Ó .تنظيم دورة تدريبية عن العالقات العامة
Ó  اإ�ش���دار ملف اإعالمي خا�س عن الدورة ال�شاد�ش���ة ع�شرة مل�شابقة الأمري �ش���لطان بن �شلمان حلفظ

القراآن الكرمي لالأطفال املعوقن. 
Ó .تطوير موقع اجلمعية على �شبكة النرتنت
Ó اإعداد اأر�شيف �شحفي الكرتوين للمواد الإعالمية عن اجلمعية
Ó .اإعداد واإ�شدار التقرير ال�شنوي للجمعية
Ó .اإعداد اخلطة الإعالمية ملنا�شبة املعر�س ال�شعودي مل�شتلزمات ذوي الإعاقة
Ó  .مواكبة تد�شن م�شروع »خري مكة« واإعداد ملف اإعالمي عن امل�شروع
Ó .اإعداد ملف اإعالمي مبنا�شبة مرور خم�س �شنوات على افتتاح مركز الأمري �شلمان بحائل
Ó  .التعاون مع عدة مواقع الكرتونية لبث اإعالنات جمانية ومدفوعة
Ó  .التعاون مع �شركة الت�شالت ال�شعودية وموبيلي وزين لبث ر�شالة توعوية عرب الهاتف
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Ó .اإعداد 35 من الكتيبات التعريفية والتوعوية
Ó .ن�شر نحو )1250( مادة �شحفية تت�شمن اأخبارًا وت�شريحات وتقارير وحوارات ومقالت
Ó  ،العربي���ة، القن���اة الأويل والثاني���ة ال�ش���عودية، املج���د ،M.B.C ،التن�ش���يق م���ع حمط���ات الإخباري���ة

الآن، القت�ش���ادية، الإن�ش���انية لإج���راء حوارات مع م�ش���ئويل اجلمعي���ة وتغطية املنا�ش���بات واإعداد 
تقارير اإعالمية.

Ó .اإعداد احلملة الإعالمية املواكبة ملنا�شبة ندوة ال�شلل الدماغي
Ó .الإعداد للملتقى الأول للم�شئولية الجتماعية
Ó .اإ�شدار ملف اإعالمي عن اجلمعية بالتعاون مع جملة نون

ثالثًا:الع�سوية: 
مالحظاتالي�ساح2012م2011مالبيان

+ 53%+ 80 ع�شوَا150230عدد الأع�ساء اجلدد

+26%+156 ع�شوًا593749عدد الأع�ساء امل�سددين

Ó  مت خالل العام املن�ش���رم )2012( ا�ش���تقطاب عدد 230 ع�ش���وًا، بزيادة قدرها 80 ع�شوًا عن العام
)2011م( اأي زيادة مبعدل 53% عن �ش���ابقه وهذا موؤ�ش���ر يدل على حت�ش���ن الأداء بن�شبة كبرية على 

م�شتوى املراكز. 
Ó  بلغ اإجمايل عدد الأع�شاء امل�شددين خالل عام 2012م )749( ع�شوًا بزيادة قدرها 156 عن العام

املا�شي )2011م( اأي زيادة مبعدل 26% عن العام ال�شابق. 
Ó  نتيجة لذلك فقد حت�ش���ن اإجمايل اإيرادات الع�شوية مبعدل 38% وناأمل مع زيادة الفاعلية يف املتابعة

واملراقبة والتحفيز اأن ي�شتمر يف زيادة معدلت الأداء. 
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إضاءات على أداء المراكز: 
w :مركز الريا�ض

Ó  ارتفع عدد الأع�ش���اء اجلدد من 21 ع�ش���وًا للعام املايل 2011م اإلى 65 ع�ش���وًا للعام املايل 2012م 
بزيادة 44 ع�شوًا اأي بن�شبة زيادة اأكرث من %200. 

Ó  ارتفع عدد الأع�ش���اء امل�ش���ددين من 283 ع�ش���وًا للعام املايل 2011م اإلى 445 ع�ش���وًا للعام املايل 
2012م بزيادة 162 ع�شوًا اأي ان معدل ن�شبة الزيادة تفوق %57. 

w  :مركز امللك عبداهلل بجدة

Ó  ارتفع عدد الأع�ش���اء اجلدد من 15 ع�ش���وًا للعام املايل 2011م اإلى 30 ع�ش���وًا للعام املايل 2012م 
بزيادة 15 ع�شوًا بزيادة تعادل %100. 

w  :مركز املدينة املنورة

Ó  ارتفع عدد الأع�ش���اء اجلدد من 16 ع�ش���وًا للعام املايل 2011م اإلى 37 ع�ش���وًا للعام املايل 2012م 
بزيادة 21 ع�شوًا اأي بزيادة %130.

Ó  .%9 ارتفع من 63 ع�شوًا للعام املايل 2011م اإلى 69 ع�شوًا للعام املايل 2012م بزيادة 6 اأع�شاء تعادل 

w  :مركز الأمري �سلمان بن عبدالعزيز بحائل

Ó  ارتفع عدد الأع�ش���اء اجلدد من 14 ع�ش���وًا للعام املايل 2011م اإلى 38 ع�ش���وًا للعام املايل 2012م 
بزيادة 24 ع�شوًا اأي مبعدل اأكرث من %170.

w  :مركز مكة املكرمة

Ó  ارتفع عدد الأع�ش���اء امل�ش���ددين من 117 ع�ش���وًا للعام املايل 2011م اإلى 135 ع�ش���وًا للعام املايل 
2012م بزيادة 18 ع�شوًا مبعدل اأكرث من %15. 
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رابعًا: برنامج توظيف املعوقني:
حر�ش���ت اجلمعية على تقدمي اخلدمات امل�ش���اندة والدع���م التاأهيلي واملعنوي للمعوق���ن، وذلك يف اإطار 
موا�ش���لتها لدورها يف الت�ش���دي لق�ش���ية الإعاقة من خمتلف جوانبها، ويف ظل تنامي ثقة اأفراد املجتمع 
وموؤ�ش�ش���اته يف هذا الدور تبنت اجلمعية )برنامج توظيف املعوقن( برعاية البنك ال�ش���عودي الربيطاين 
)�شاب(، للعام الرابع على التوايل يف كافة مراكز اجلمعية الذي ُيعد ج�شر توا�شل بن املعوق واملوؤ�ش�شات 

وال�شركات التي تتيح فر�شًا للعمل وفقًا لقدراتهم واإمكاناتهم.

Ó .تنظيم )30( ملتقى لتوظيف املعوقن من ال�شباب والفتيات
Ó .شارك يف هذه امللتقيات حوايل )170( �شركة وموؤ�ش�شة من القطاع اخلا�س�
Ó .ح�شر امللتقيات قرابة 300 معوق ومعوقة
Ó .تاأمن )131( وظيفة للمعوقن الرجال و)69( وظيفة للن�شاء باإجمايل )200( وظيفة تقريبًا
Ó  كانت اجلمعية يف كل ملتقى حتر�س على التقاء طالبي الوظائف مع اأ�ش���حاب العمل مبقر كل مركز

وتوفر كافة اخلدمات وتهيئ الأجواء املنا�شبة للمقابالت وتوقيع عقود التوظيف.
Ó  قام���ت اجلمعي���ة با�ش���تطالع وجهة نظ���ر عدد من اجله���ات التي يف �ش���اركت يف ملتقي���ات التوظيف

باجلمعية ووظفت معوقن، وجاءت نتائج ال�ش���تطالع مب�ش���رة ومطمئنة وهلل احلمد، حيث اأفاد %65 
من امل�شاركن يف ال�شتطالع مواظبة املعوقن وتقيدهم ب�شاعات العمل ممتازة، و76% من ال�شركات 

راأت اأن جتربة توظيف املعوقن ناجحة، و88% راأوا اأن الدوام الذي ينا�شبهم فرتة واحدة.
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Ó  ش���ارك يف هذه امللتقيات الع�ش���رات من �شركات وموؤ�ش�ش���ات القطاع اخلا�س وال�شخ�شيات الوطنية�
الذي ي�ش���تحقون كل حتية وتقدير ملا قاموا به من مبادرات كرمية لدعم الربنامج ورغبة يف التعاون 
م���ع اجلمعي���ة يف دعمها للمعوق���ن وم�ش���اندتهم يف اإعادة دجمه���م باملجتمع والنط���الق نحو اإثبات 

قدراتهم واإمكاناتهم وامل�شاركة يف بناء م�شتقبل وطنهم.
Ó  م�شت اجلمعية يف تنفيذ هذا الربنامج مبا مل�شته من فائدة للجميع، وينتظر اأن تعمم اجلمعية جتربة

جناحها يف هذا الربنامج ليتم تطبيقه يف خمتلف مراكزها، وحتر�س اجلمعية على تنظيم ملتقيات 
توظيف املعوقن ب�ش���فة دورية وعلى �ش���وء النجاح الذي حتققه هذه امللتقيات، وذلك بالتن�شيق على 
الدوام مع الوزارات واجلهات املعنية لإتاحة الفر�شة للمعوقن املقيمن بالعا�شمة الريا�س للتوظيف 

يف املوؤ�ش�شات وال�شركات وامل�شانع ح�شب قدرات وموؤهالت املتقدمن واحتياجات تلك اجلهات.

امللتقيات )الرجالية والن�سائية( التي مت تنظيمها خالل العام 2012م(.

عدد امللتقيات على مدار ال�سنةاملركز

9 )6 رجال + 3 ن�شاء(مركز امللك فهد بن عبدالعزيز

9 )6 رجال + 3 ن�شاء(مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

4 )2 رجال + 2 ن�شاء(مركز الأمري �شلطان بن عبدالعزيز

2 )1 رجال + 1 ن�شاء(مركز الأمري �شلمان بن عبدالعزيز

4 )2 رجال + 2 ن�شاء(مركز اجلمعية مبكة املكرمة

2 )1 رجال + 1 ن�شاء(مركز اجلمعية باجل�ف
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w  خام�ساً: املوقع الإلكرتوين

با�ش���رت اإدارة العالق���ات والإع���الم العمل على تطوير موق���ع اجلمعية الإلكرتوين من خ���الل التعاقد مع 
اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة يف هذا املجال.

Ó  ومت عمل تطوير للموقع من حيث اإعادة الت�ش���ميم والتطوير ب�ش���كل يتواءم مع حجم ن�ش���اط وبرامج
اجلمعية وحتويل الت�ش���ميم اإلى �ش���فحات html و css3 مع برجمة نظام اإدارة املحتوى و�ش���فحات 

املوقع وتركيب الت�شميم اجلديد وتفعيل القائمة الأ�شا�شية.
بالإ�ش���افة اإلى اإدخال البيانات الأ�شا�شية والتي تت�ش���من نبذه تعريفية للجمعية وخدماتها التي تقدم من 
خ���الل املراكز والربامج املتنوعة وبالإ�ش���افة اإلى املرك���ز الإعالمي الذي يحتوي على الأخبار وال�ش���ور، 

وتفعيل قناة )اليوتيوب( اخلا�شة باجلمعية وت�شميمه ليتنا�شب مع تقنية ن�شخ الآيباد واجلوال.

كما مت تفعيل ح�ش���ابات اجلمعية على مواقع التوا�ش���ل الجتماعي )في�س بوك و تويرت( وربطهما اآليا مبا 
يكف���ل زيادة الدعم الإيجابي التوا�ش���ل مع اجلمهور وامل�ش���تفيدين من خدم���ات اجلمعية واجلهات ذات 

العالقة.
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التدريب:
Ó .بدء اإن�شاء املكتبة اللكرتونية بالتعاون مع مكتبة م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبحاث
Ó .اعتماد مركز جمعية الأطفال املعوقن للتدريب والتطوير بالهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية
Ó  التن�ش���يق لإع���داد برنامج تدريب���ي تقوم به اجلمعية من خ���الل مركزها التدريبي يف ف���روع التاأهيل

املختلف���ة طب���ي – عالج طبيع���ي – عالج وظيفي – تخاطب والعمل على ت�ش���ويق ه���ذا الربنامج مع 
وزارات معنية باملعوقن مثل وزارة ال�شوؤون الجتماعية و وزارة ال�شحة اإن اأمكن.

Ó  توا�شل ا�ش���تقطاب متدربن من خمتلف اجلامعات ومن خمتلف التخ�ش�شات التاأهيلية للتدريب يف
مراك���ز اجلمعي���ة ملا لهذا الأم���ر من تعريف بج���ودة اخلدمة املقدمة من اجلمعي���ة للمعوقن وكذلك 

مب�شتوى من�شوبي اجلمعية من موؤهالت ت�شمح لهم بتطبيق برامج تدريبية جامعية.
Ó  تبني تدري�س بع�س مقررات ق�ش���م العالج الوظيفي والعالج الطبيعي والتخاطب بالتعاون مع جامعة

امللك �شعود.
Ó .اإقامة دورات جتريبية داخل اجلمعية �شارك فيها 449 من من�شوبي ومن�شوبات اجلمعية ومراكزها
Ó .م�شاركة 96 من من�شوبي اجلمعية يف دورات خارجية
Ó .تطبيق برنامج التعليم امل�شتمر وا�شتقطاب 660 متدربًا
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اإلدارة الهندسية: 
Ó  مراجعة وتدقيق املخططات الت�شميمية امل�شتلمة من قبل املكاتب الهند�شية )امل�شمم( واملوا�شفات

وباقي الوثائق للم�شاريع.
Ó  امل�ش���اركة يف و�شع خطة اجلمعية الإ�شرتاتيجية التي ت�شعها لإن�شاء مراكز جديدة باملناطق املختلفة

باململكة وكذلك م�شروعات ال�شتثمار اخلريي باملناطق التي حتوي هذه املراكز. 
Ó  الإدارة الهند�ش���ية ه���ي اجله���ة املنوطة بجميع الأعمال الفني���ة باجلمعية ��� تقوم الإدارة الهند�ش���ية 

مبتابعة التعليمات الهند�شية للم�شروعات ومراجعتها مع املكاتب املختارة.
Ó  م�ش���اركة امل�شمم وال�شت�ش���اري يف كافة اأعمال امل�ش���روع فنيا وتقنيا للو�ش���ول اإلى اجلودة للم�شروع

ليحقق اأهداف اجلمعية املطلوبة.
Ó  متابع���ة اأعم���ال ال�ش���يانة بالأمانة العامة للجمعي���ة ومراكزها وامل�ش���اعدة يف اإيج���اد احللول الفنية

املنا�شبة للم�شاكل وباأقل تكلفة.
Ó  جتهيز العقود �ش���واء للمقاولن اأو لأجهزة الإ�ش���راف اأو ال�شيانة والت�ش���غيل اأو اأية اأعمال فنية اأخرى

باجلمعية ومراكزها.
Ó  عم���ل زي���ارات ميدانية للم�ش���اريع اجلاري تنفيذها للمتابع���ة ومراجعة العينات وامل���واد واملخططات

ومدى مطابقة �ش���ري العمل للربنامج الزمني والتزام املقاولن وال�شت�ش���اري باملوا�ش���فات اخلا�ش���ة 
بامل�شروع واإعداد التقارير الالزمة لإدارة اجلمعية. 
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اإجنازات العام 2012
Ó .ا�شتكمال تنفيذ املرحلة الثانية مل�شروع مركز جنوب الريا�س
Ó  ت�شغيل مركز جنوب الريا�س، وتوا�شل الأعمال يف مبني القاعة اخلارجية
Ó  « التعاق���د على الت�ش���ميم وا�ش���تالم ومراجعة كافة املخطط���ات املبدئية لنماذج مل�ش���روع »خري مكة

مبخطط حي الن�شيم لعدد )7 مناذج( 
Ó  التعاقد على بدء تنفيذ وقف واحة ال�شالم باملدينة املنورة
Ó  اإعداد ت�ش���ميمات م�شروع مبنى الأمري �شلطان بن عبد العزيز - رحمه اهلل – اخلريي، ومبني �شمو

الأمري �شلمان بن عبد العزيز اخلريي وكذلك م�شروع عمالء بنده )�شافول( مبكة املكرمة. 
Ó  بدء ت�شغيل مركز ع�شري
Ó .النتهاء من تركيب وت�شغيل نظام اإنذار احلريق ملركز املدينة املنورة وت�شغيله
Ó  تركي���ب مظ���الت ملرك���ز املل���ك فه���د بالريا�س وال�ش���روع يف تركي���ب مظل���ة الفناء الداخل���ي مبركز

املدينة املنورة.
Ó – امل�ش���اركة يف مراجعة واعتماد املخططات واملواد ملراكز اجلمعية حتت الإن�ش���اء )الر�س – ع�شري

الباحة(
Ó  مراجع���ة جميع اأعمال احل�ش���ر للم�ش���اريع اجل���اري تنفيذها وتدقيق امل�شتخل�ش���ات فنيا وح�ش���ابيا

وا�شتكمال الإجراءات النظامية واملتابعة حلن ال�شرف للمقاول.
Ó  اإع���داد املوا�ش���فات الفني���ة لأعم���ال الع���زل املائي لأ�ش���قف الق�ش���م التعليم���ي مبركز ج���دة وتعميد

املقاول بالتنفيذ. 
Ó .متابعة اأعمال التعديالت املطلوبة مببنى الأمانة العامة
Ó  .متابعة اأعمال ال�شيانة والت�شغيل مبراكز اجلمعية
Ó .اإعداد امليزانيات التقديرية ال�شنوية لتنفيذ م�شاريع اجلمعية
Ó  امل�شاهمة يف ا�شتقطاب ال�شركات واملوؤ�ش�شات للح�شول على دعم مل�شروعات اجلمعية اخلدمية
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 مس��ابقة األمي��ر س��لطان ب��ن س��لمان لحفظ
القرآن الكريم لألطفال المعوقين:

 اأقيمت الدورة ال�شاد�شة ع�شرة مل�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقن 
يف مكة املكرمة، ومب�ش���اركة اأكرث من مائة مت�ش���ابق ومت�شابقة ميثلون ع�شرات املدار�س وجمعيات حتفيظ 

القراآن، وجمعيات رعاية املعوقن يف العديد من مناطق اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

و حتت رعاية �ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري �ش���لطان بن �ش���لمان ب���ن عبد العزيز، رئي����س جمل�س الإدارة 
وبح�شور الأ�شتاذ الدكتور �شعود بن اإبراهيم ال�شرمي اإمام وخطيب امل�شجد احلرام اأقيم احلفل اخلتامي 
مل�ش���ابقة البنن م�ش���اء يوم الثن���ن 1433/5/17ه�. وكان ع���دد الفائزين 12 فائ���زا، فيما رعت احلفل 

اخلتامي مل�شابقة البنات الأ�شتاذة نورة اآل ال�شيخ. وكان عدد الفائزات 13 فائزة.

وحظيت تلك الدورة بتفاعل مميز من العديد من اجلهات، و�ش���هد احلفل اخلتامي ح�ش���ورًا مميزًا من 
اأ�شحاب الف�شيلة العلماء، واأهل اخلري يف جمتمع مكة املكرمة، فيما بادر الدكتور بندر بن فهد اآل الفهيد 
با�شت�شافة امل�شاركن ومرافقيهم وقد مت تكرميه يف احلفل اخلتامي للم�شابقة، كما قدمت نظارة اأوقاف 
الأ�شراف اآل غالب مكافاأة للفائزين والفائزات قدرها مائة األف ريال، وجرى توزيعها عليهم بالت�شاوي، 
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إدارة الحاسب اآللي:
تولت اإدارة احلا�سب الآيل اإجناز املهام التالية: 

Ó .iPad اإعداد برنامج لنتخاب اأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية با�شتخدام جهاز

Ó .اإعداد برنامج التطوع لوحدة التدريب و التطوير

Ó .اإعداد برنامج الزيارات لوحدة التدريب و التطوير

Ó :تطوير الربنامج التعليمي الأكادميي ح�شب التايل

تطوير الربنامج لي�شتوعب جميع مراكز اجلمعية.- 
اإ�شافة ق�شم الإ�شراف الإداري.- 
اإ�شافة �شالحيات مل�شاعدة املعلمة.- 
اإ�شافة �شالحيات ملديرة املركز.- 
تقارير و اإح�شائيات جديدة.- 

Ó  الب���دء باإعداد برنامج خا�س مبتابع���ة اأوقاف اجلمعية )مت اإجناز حوايل 70% من اجلزء املتفق عليه
يف املرحلة الأولى(.

Ó  .ترقية قاعدة البيانات

Ó  التعديل على الربامج امل�ش���ممة من داخل اجلمعية )املحا�شبة، الطبي، الع�شوية ال�شرفية، ال�شادر
والوارد، وقاعدة البيانات(.

Ó .جتديد ترخي�س برنامج مكافحة الفريو�شات

Ó .)تقدمي الدعم الفني للربامج وامل�شممة خارج اجلمعية )الأر�شفة، الب�شمة

Ó .تقدمي الدعم الفني لالأجهزة والطابعات

Ó .تغيري جمموعة من اأجهزة الكمبيوتر والطابعات

Ó  .ترقية نظام ت�شغيل جمموعة من اأجهزة املوظفن

Ó .جتهيز العر�س املرئي لليوم العاملي للمعاق

Ó .جتهيز واإدارة العر�س اخلا�س بندوة ال�شلل الدماغي

Ó .التوا�شل مع ال�شركات وتلقي العرو�س اخلا�شة لربنامج املوارد الب�شرية

Ó .التوا�شل مع ال�شركات وتلقي العرو�س اخلا�شة مبوقع اجلمعية

Ó .جاري البدء يف تغيري اخلوادم، لال�شتعداد لرتكيب اخلوادم اجلديدة

Ó  .التوا�شل مع اخلري ال�شامل لعمل يوم مفتوح باجلمعية

Ó .التوا�شل مع اخلري ال�شامل لإ�شافة وتفعيل م�شروعات اجلمعية والأكواد اخلا�شة بها
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ويف مراكز اجلمعية الأخرى اأجنزت الإدارة املهام الآتية
Ó  اإعداد وتركيب خوادم مركز ع�شري و ربطه مبركز الريا�س با�شتخدام �شبكة النرتنت و دون احلاجة

اإلى خدمات اأية �شركة اأخرى.
Ó .اإعداد وتركيب خوادم مركز جنوب الريا�س
Ó .تركيب اأجهزة احلا�شب الآيل والطابعات وربطها داخل ال�شبكة يف مركز جنوب الريا�س
Ó .التوا�شل مع �شركة موبايلي لرتكيب خدمة الإنرتنت ملركز جنوب الريا�س واجلاري تركيبها
Ó  تركي���ب برامج مكافحة الفريو�ش���ات جلمي���ع اأجهزة املوظف���ن يف مراكز اجلمعية )ج���دة - املدينة

املنورة - ع�شري - مركز جنوب الريا�س(.
Ó  زيارة مركز جدة وجتهيز ال�شريفرات والأجهزة و�شرح الربنامج التعليمي وتفعيل اإمييالت املوظفن

وربطه باملركز الرئي�شي.
Ó  زي���ارة مركزي اجلوف وحائل وجتهيز ال�ش���ريفرات والأجهزة وتفعيل اإميي���الت املوظفن وربط هذه

املراكز باملركز الرئي�شي.
Ó .تقدمي الدعم الفني ملراكز اجلمعية الأخرى
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مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

احت�ش���ن مرك���ز امللك فهد لرعاي���ة الأطفال املعوقن بالريا����س 964 طفاًل وطفلة خ���الل العام 2012م، 
وتنوع���ت الربام���ج اخلدمية املقدم���ة لهم، مابن ا�شت�ش���ارات وعالج وتعلي���م وتاأهيل ورعاي���ة اجتماعية 
ونف�شية، وحقق املركز اإجنازا غري م�شبوق باإقرار اعتماده كمركز للتدريب والتطوير من الهيئة ال�شعودية 
للتخ�ش�ش���ات ال�ش���حية و و�شل عدد امل�ش���تفيدات من برامج التدريب خالل العام املا�شي 449 متدربة، 

فيما �شملت برامج التعليم امل�شتمر 660 متدربًا.

الرعاية العالجية والتاأهيلية:
Ó  ،ان�شم للمركز 173 حالة جديدة، فيما و�شل عدد الأطفال امل�شجلن للمراجعة اإلى 906 اأطفال
Ó .قدم املركز 1059 ا�شت�شارة وخدمة �شمن برامج اخلدمات الجتماعية
Ó .تطبيق برنامج التدخل املبكر على 68 حالة، بزيادة ت�شل ن�شبتها اإلى نحو 100% عن العام ال�شابق
Ó .ا�شتفادت 21 حالة من برنامج التنبيه احل�شي 
Ó  تلقى 147 طفاًل وطفلة خدمات عيادات العظام امل�ش���رتكة، والأع�شاب امل�شرتكة، وجراحات العظام

بالتعاون مع م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبحاث بالريا�س 
Ó  قدم فريق العالج الطبيعي جل�ش���ات فردية وجماعية بلغ جمموعها 26085 جل�ش���ة، فيما زادت ن�شبة

عدد جل�شات العالج الوظيفي اإلى نحو 80% عن العام ال�شابق لي�شل جمموعها اإلى 22727 جل�شة..
Ó .تطبيق برنامج التاأهيل با�شتخدام البدلة الف�شائية على 31 حالة
Ó  و�ش���ل عدد امل�ش���تفيدين من برامج تقومي وعالج لالأ�ش���نان واللثة بالتعاون مع كلية طب الأ�ش���نان يف

جامعة امللك �شعود اإلى 609 حالت بزيادة بلغت نحو 50% عن العام ال�شابق.
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Ó .قامت وحدة اجلبائر والأجهزة امل�شاعدة بت�شنيع 2465 جبرية وو�شيلة تقومي وجهاز م�شاعد
Ó  شاعفت وحدة التمري�س خدماتها يف م�شاكن الأطفال بن�شبة 100% لت�شل اإلى 4435 جل�شة�
Ó  يف وح���دة ع���الج عي���وب النطق وعل���ل الكالم و�ش���ل عدد جل�ش���ات الع���الج والتدري���ب والتاأهيل اإيل

8185 جل�شة بزيادة تبلغ نحو 30% عن العام ال�شابق

الرعاية التعليمية والرتبوية:
Ó  ،ياأتي يف مقدمة اإجنازات املركز خالل العام املن�شرم التح�شن املميز الذي حتقق ملهارات 119 طفاًل

خا�شة فيما يتعلق بالكتابة اأو مهارات التوا�شل 
Ó  تطبي���ق برنامج الدمج على 93 طفاًل وطفلة، فيما بلغ عدد الأطفال املنت�ش���بن للق�ش���م التعليمي من

خالل مراحل )الطفولة املبكرة والتمهيدي والبتدائي( وال�شكن 453 طالبًا وطالبة.
Ó  ا�شتقبل املركز 39 طفاًل جديدًا ان�شموا اإلى املراحل التعليمية يف العام املا�شي، وو�شل عدد الأطفال

امل�شتفيدين من برنامج التدخل املبكر اإلى 68 طفاًل وطفلة، داخل املركز وخارجه.
Ó  اإ�ش���افة ف�ش���لن تعليمين جديدين لي�شل عدد ف�شول املركز اإلى 24 ف�ش���اًل، اإلى جانب 14 ف�شاًل

خم�ش�شة لالأن�شطة امل�شاندة.
Ó  ،ش���من برامج الأن�ش���طة امل�ش���اندة والتي ت�ش���م القراآن الكرمي، القراءة، احلا�ش���ب الآيل، التوا�شل�

الفنية، املكتبة، وامل�شادر، ا�شتفاد نحو 892 طفاًل على مدار العام.
Ó .قدمت وحدة التاأهيل النف�شي براجمها لنحو 491 طفاًل
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Ó  ت�ش���اعفت اأعداد امل�ش���تفيدين من تطبيق برنامج لغة »بل�س« لي�ش���ل اإلى 13 حالة، فيما طبق برنامج
»ماكنتون« على 23 حالة.

Ó ..للعام الثاين يتم تطبيق برنامج »توا�شل« وا�شتفاد منه العام املا�شي ت�شع حالت
Ó  وا�ش���ل املركز تعاونه مع العديد من املدار�س احلكومية والأهلية ل�ش���تقبال الأطفال من ذوى الإعاقة

احلركية، و مع مركز الإ�ش���راف الن�ش���وي للقوات امل�ش���لحة لتطبيق الدمج، كما توا�ش���ل التن�شيق مع 
اجلامعات لتطبيق برامج التدريب امليداين. 

Ó .للعام الثالث ا�شتمر اأداء ف�شلي الإعاقة املزدوجة بالتعاون مع اإدارات التعليم و�شعبة الرتبية اخلا�شة
Ó .توا�شل قبول اأطفال ال�شلب امل�شقوق يف مرحلة ريا�س الأطفال ومدار�س التعليم العام

الأن�سطة والربامج:
Ó .تنظيم املوؤمتر ال�شحفي للمنتخب ال�شعودي الأول لكرة القدم
Ó تنظيم احتفال بتخريج الدفعة الع�شرين من طالب املركز
Ó .تنظيم الحتفال باليوم العاملي للمعاق
Ó ..تنظيم الحتفال باليوم الوطني
Ó  تنظيم الحتفال مبنا�شبة �شفاء خادم احلرمن ال�شريفن
Ó  تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للدفاع املدين، واأ�شبوع ال�شجرة
Ó  تنظيم م�شابقة ر�شم لالأطفال املوهوبن
Ó .امل�شاركة يف مهرجان براءة الألوان
Ó  تنظيم منا�شبة تكرمي الطالب املثايل
Ó .م�شاركة الأطفال يف املباراة اخلتامية لدوري كرة القدم
Ó  م�ش���اركة الأطف���ال يف اجتم���اع اجلمعي���ة العمومي���ة، وحف���ل اجلائزة، وحف���ل مركز الأمري �ش���لمان

لأبحاث الإعاقة.
Ó .اإقامة احتفال عيد ال�شحي والتدريب على منا�شك احلج
Ó .ا�شتقبال وفود من 89 جهة حكومية ودبلوما�شية وجامعية ومدر�شية، ومن �شيوف اململكة
Ó .تنظيم زيارات لنحو 109 جهات خارج اجلمعية
Ó .تنظيم 48 دورة تدريبية لتنمية مهارات من�شوبات املركز
Ó  اإتاحة الفر�ش���ة لعدد 103 طالبات من من�ش���وبات اجلامعات والكليات لتطبيق برامج تدريبية داخل

اأق�شام املركز.
Ó .ا�شتقطاب 36 متطوعة عملن يف اأن�شطة واإدارات خمتلفة
Ó تنظيم �شباق املاراثون وبرنامج الكر�شي املتحرك
Ó 27�زيارة الأطفال ملهرجان اجلنادرية ال
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املهارات التي اكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الأطفالاملهارات

46الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(
30الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

16الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك
4الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز )10 خطوات(

15الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل
35الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

114الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد
102الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

47الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�شل بو�شائل ات�شال م�شاعدة
6الأطفال الذين تعلموا الكتابة

16الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة
4الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر

11الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم
38الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة
20الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

119الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�شبة كبرية من الإعاقة و حت�شنت حالتهم ب�شكل كبري

DCA Annual Report 2012 FINAL.indd   56 4/22/13   11:07 AM



مركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة

احت�ش���ن مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة 484 طفاًل خالل العام املن�شرم تراوحت اخلدمات 
التي ح�شلوا عليها ما بن الرعاية العالجية، والتعليمية والت�شخي�شية والتاأهيلية.

الربامج التعليمية والرتبوية:
Ó .انتظم يف املراحل التعليمية باملركز 87 طفاًل خالل العام الدرا�شي الفائت
Ó .جناح تطبيق برنامج الدمج على 47 طالبًا وطالبة
Ó  فوز عدد من طالب املركز باملراتب الأول يف م�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان لتحفيظ القراآن
Ó .يف وحدة الرعاية النف�شية مت تقدمي 1239 جل�شة رعاية وتاأهيل
Ó .و�شل عدد الف�شول اإلى 14 ف�شاًل، منها 5 ف�شول خم�ش�شة لالأن�شطة
Ó .فوز الطالب عبدالعزيز جمعان بركات ال�شهيمي باملركز الثالث يف م�شابقة جواز ال�شفر ال�شعودي
Ó .ا�شتخدام نظام فهر�شة للو�شائل التعليمية
Ó .ترجمة الألعاب التعليمية اإلى اللغة العربية
Ó .توعية اأولياء الأمور بعمل حما�شرات توعوية وعقد جمال�س لالأمهات ولقاءات مع املعلمات
Ó  تط���ور بن�ش���بة 85% يف م�ش���توى اأداء املوظفات فيم���ا يخ�س ملف الطال���ب وكتابة التقاري���ر ومتابعة

حالت الأطفال.
Ó  ،يف وحدات الأن�شطة امل�شاندة والتي ت�شم القراآن الكرمي، احلا�شب الآيل، الفنية، املكتبة، وامل�شادر

ا�شتفاد نحو 411 طفاًل على مدار العام.
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Ó  توفري جميع الأجهزة الطبية امل�شاندة اخلا�شة مبهارات الكتابة بناًء على اجتماع الأهداف، وجتهيز
موقع األعاب خارجية لالأطفال.

Ó  وا�ش���ل املركز برامج التعاون مع العديد من املدار�س احلكومية والأهلية لتعزيز برنامج الدمج، كما
توا�شل التن�شيق مع جامعة امللك عبد العزيز لتطبيق برنامج التدريب امليداين. 

Ó  ش���اركت اأكرث من مائة من الأخ�ش���ائيات واملعلمات باملركز يف دورات تدريبية وندوات متخ�ش�ش���ة�
بن�شبة زيادة ت�شل اإلى نحو 90% عن العام ال�شابق.

Ó .تطبيق برنامج تنمية املهارات التفكريية لالأطفال

الرعاية العالجية والتاأهيلية:
Ó  ،ا�شتقبل فريق العالج والتاأهيل والتقييم باملركز 143 حالة جديدة
Ó .مت تطبيق برنامج التاأهيل بالبدلة الف�شائية على 114 طفال وطفلة
Ó  ،حظي 39 طفاًل وطفلة بخدمات متخ�ش�ش���ة ت�شمل اجلراحات وا�شت�شارات عيادة العظام امل�شرتكة

فيم���ا قام���ت وح���دة اجلبائ���ر والأجه���زة امل�ش���اعدة باملرك���ز بت�ش���نيع 2478 جبرية وو�ش���يلة تقومي 
وجهاز م�شاعد.

Ó  قدم فريق العالج الطبيعي جل�ش���ات فردية وجماعية قدرها 27744 جل�ش���ة، فيما و�ش���ل تزايد عدد
جل�شات العالج الوظيفي ب�شكل غري م�شبوق لت�شل اإلى 10833 جل�شة.

Ó .ا�شتفاد 73 طفاًل من برنامج التدخل املبكر
Ó  اإجراء ع�ش���رات اجلل�ش���ات لتقومي وعالج لالأ�ش���نان واللثة بالتعاون مع كلية طب الأ�ش���نان يف جامعة

امللك عبدالعزيز.
Ó  ،يف م�شاكن الأطفال مت تقدمي 10092 جل�شة عالج يف جمال خدمات التمري�س والتدريب
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Ó  ويف وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم و�ش���ل عدد جل�ش���ات الع���الج والتدريب والتاأهيل الفردية
واجلماعية اإيل 3141 جل�شة، بزيادة ت�شل ن�شبتها اإلى اأكرث من 25% عن العام ال�شابق.

Ó  ش���اعفت وحدة اخلدمة الجتماعية من براجمها من امل�ش���اعدات وال�شت�ش���ارات واخلدمات بن�شبة�
تزيد عن 80% من العام ال�شابق، ولي�شل عدد امل�شتفيدين اإيل 561 حالة.

الأن�سطة والربامج:
Ó  نظم املركز 8 ور�س عمل �شارك فيها 85 من من�شوباته
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني
Ó  » تنظيم ن�شاط « اأيادي اخلري
Ó .امل�شاركة يف تنظيم معر�س العرو�س ل�شالح اجلمعية
Ó .امل�شاركة يف م�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقن
Ó .تنظيم حفل نهاية العام الدرا�شي
Ó .تنظيم احتفال بيوم التمري�س العاملي
Ó .تنظيم منا�شبة ال�شحور اخلريي
Ó .امل�شاركة يف معر�س الطائف، وملتقى احلرفين
Ó .تنظيم احتفال مب�شاركة عدد من جنوم كرة القدم
Ó .الحتفال بيوم العالج الطبيعي
Ó » امل�شاركة يف مهرجان « حتت بريق �شيدي
Ó .تنظيم برنامج توعية �شامل برعاية �شركة اأرامكو
Ó .امل�شاركة يف مباراة كرة القدم بن ناديي الأهلي والحتاد
Ó .ا�شتقبال وفود من 30 جهة حكومية ودبلوما�شية وجامعية، ومدر�شية، ومن �شيوف اململكة
Ó .تنظيم 48 زيارة تدريبية �شارك فيها 107 زائرات
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Ó .شاركت 38 من من�شوبات املركز يف دورات تدريبية متنوعة�
Ó .ا�شت�شاف املركز اأمهات الأطفال املعوقن يف حما�شرات توعوية
Ó  ا�ش���تقطاب 30 ع�ش���وًا جدي���دًا خالل العام املن�ش���رم لي�ش���ل عدد الأع�ش���اء من خ���الل املركز اإلى

696 ع�شوًا.

املهارات التي اكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الأطفالاملهارات

16الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(
32الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

13الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك
6الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز )10 خطوات(

45الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل
31الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

17الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد
39الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

28الأطفال الذين تعلموا الكتابة
37الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة

6الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر
34الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

67الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�شبة كبرية م ن الإعاقة و حت�شنت حالتهم ب�شكل كبري
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مركز األمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

وا�شل مركز الأمري �شلطان بن عبد العزيز باملدينة املنورة حتقيق نتائج قيا�شية يف تنفيذ برنامج الدمج، 
فيما و�شلت اأعداد الأطفال امل�شتفيدين من خدمات املركز اإلى 227 طفاًل، منهم 91 طفاًل ان�شموا خالل 

العام املن�شرم.

الربامج العالجية والتاأهيلية:
Ó  تفوق فريق العالج الطبيعي يف م�ش���اعفة برامج اجلل�ش���ات بن�شبة ت�ش���ل اإلى نحو 300%، حيث قدم

14815 جل�ش���ة فردية وجماعية، وهو نف�س الجناز الذي حققه فريق العالج الوظيفي، رغم النق�س 
الوا�شح يف الكوادر الفنية لهذا الق�شم، حيث و�شل عدد اجلل�شات املقدمة اإلى 7735 جل�شة.

Ó .مت اإجراء 90 عملية تقومي وعالج لالأ�شنان واللثة بالتعاون مع م�شت�شفي امللك فهد باملدينة املنورة
Ó .تلقى 10 اأطفال خدمات متخ�ش�شة ت�شمل عيادة العظام امل�شرتكة
Ó .مت توفري 44 جبرية وو�شيلة تقومي وجهاز م�شاعد حلالت من اأطفال املركز
Ó  ،تقدمي 1377 جل�شة عالج يف جمال خدمات التمري�س والتدريب
Ó  بن�ش���بة زيادة جت���اوزت 300% قدمت وح���دة عالج عيوب النط���ق وعلل الكالم 2099 جل�ش���ة للعالج

والتدريب والتاأهيل.
Ó  .لأول مرة يتم تطبيق برنامج للتاأهيل بالبدلة الف�شائية، وا�شتفادت منه 8 حالت
Ó .متكن املركز لأول مرة من تطبيق برنامج التدخل املبكر على خم�س حالت
Ó .شاعف املركز من خدماته الجتماعية ب�شكل غري م�شبوق لت�شل اإلى 5380 خدمة متنوعة�

DCA Annual Report 2012 FINAL.indd   61 4/22/13   11:07 AM



الربامج التعليمية والرتبوية:
Ó  على �ش���عيد برنامج الدمج متكن املركز من تاأهيل 19 طفاًل وطفلة لاللتحاق مبدار�س التعليم العام

واخلا�س، كما ا�شتفاد 8 اأطفال من برنامج التوا�شل.
Ó  )بلغ عدد الأطفال املنت�شبن للق�شم التعليمي من خالل مراحل )الطفولة املبكرة والتمهيدي والبتدائي 

96 طالبًا وطالبة، موزعن على 15 ف�شاًل، منها خم�شة ف�شول خم�ش�شة لالأن�شطة امل�شاندة.
Ó  يف وحدات الأن�شطة امل�شاندة والتي ت�شم القراآن الكرمي، احلا�شب الآيل، الفنية، وامل�شادر، ا�شتفاد

نحو 261 طفاًل على مدار العام.
Ó .بزيادة ت�شل ن�شبتها ايل 50% احت�شنت وحدة الرعاية النف�شية 153 حالة خالل العام
Ó .مت تطبيق برنامج التعليم بلغة « بل�س « على 17 طفاًل وطفلة 
Ó  شاركت 18 من الأخ�شائيات واملعلمات باملركز يف دورات تدريبية وندوات متخ�ش�شة، فيما احت�شن�

املركز خم�س ور�س عمل.
Ó  فتح املركز اأبوابه لتدريب 14 طالبة من من�ش���وبات جامعة طيبة – دبلوم الرتبية اخلا�ش���ة، فيما مت

ا�شتقطاب متطوعتن للعمل يف ق�شم احلا�شب الآيل.
Ó  اأت���اح املركز تطبيق ر�ش���الة دكتوراة يف تخ�ش����س علم النف����س بعنوان » فاعلية برنامج اإر�ش���ادي يف

حت�شن �شورة اجل�شم لدى الأطفال املعاقن حركيًا «.

الأن�سطة والربامج: 
Ó .تنظيم مهرجان اليوم العاملي للمعاق
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة �شفاء خادم احلرمن ال�شريفن
Ó .امل�شاركة يف اليوم العاملي للدفاع املدين ويوم املعلم
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Ó .تنظيم خم�س رحالت ترفيهية وتثقيفية لالأطفال
Ó .تنظيم ملتقيات لتوظيف املعوقات
Ó  ا�ش���رتاك 4 اأطفال من من�ش���وبي املركز يف م�شابقة الأمري �شلطان بن �ش���لمان حلفظ القراآن الكرمي

لالأطفال املعوقن.
Ó .تنظيم حفل نهاية العام الدرا�شي
Ó  »تنفيذ حما�شرة »يف بيتنا معاق
Ó .تنفيذ دورة يف اأ�شا�شيات الت�شوير الفوتوغرايف
Ó  »تنفيذ مهرجان »املدينة �شديقة املعوقن
Ó .ا�شت�شافة دورة برنامج الأمري نايف لالإ�شعافات الأولية
Ó  ا�شتقبال وفود و�شخ�شيات من العديد من اجلهات احلكومية ومن املدار�س واجلامعات

املهارات التي اأكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الأطفالاملهارات

8الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(

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

9الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد

14الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

6الأطفال 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

الربامج التعليمية والرتبوية:
Ó  )تزايد عدد الأطفال املنت�ش���بن للق�شم التعليمي يف مراحل )الطفولة املبكرة والتمهيدي والبتدائي

لي�شل اإلى 58 طالبًا وطالبة. منهم 26 طفاًل ان�شموا للمركز هذا العام.
Ó  بلغ عدد الأطفال امل�ش���تفيدين من برنام���ج الدمج 13 طالبًا وطالبة التحق���وا مبدار�س التعليم العام

والأهلي والرتبية الفكرية.
Ó .)ي�شم املركز �شتة ف�شول اإ�شافة اإلى ف�شلن لالأن�شطة امل�شاندة )احلا�شب الآيل ولغة بل�س
Ó .يف وحدات الأن�شطة امل�شاندة والتي ت�شم احلا�شب الآيل. والفنية ا�شتفاد 37 طفاًل على مدار العام
Ó .احت�شنت وحدة الرعاية النف�شية 126 حالة
Ó .مت تطبيق برنامج التعليم بلغة »بل�س« على 8 اأطفال
Ó .شاركت 6 من الأخ�شائيات واملعلمات باملركز يف دورات تدريبية وندوات متخ�ش�شة�
Ó .فتح املركز اأبوابة لتدريب عدد من من�شوبات مركز الثقايف للحا�شب الآيل

الربامج العالجية والتاأهيلية:
Ó  196 ت�ش���اعف عدد امل�ش���تفيدين من الربامج التاأهيلية والعالجية بن�شبة ت�شل اإلى 300% لي�شل اإلى

طفاًل، وتزايد عدد الأطفال امل�شجلن خالل العام املن�شرم فقط اإيل 61 حالة.
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Ó  ا�شتفاد 27 طفاًل من خدمات عيادة العظام امل�شرتكة وعيادة الأع�شاب امل�شرتكة برنامج اجلراحات
بالتعاون مع م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي بالريا�س.

Ó  قدم فريق العالج الطبيعي 3912 جل�ش���ة فردية وجماعية ، فيما ت�ش���اعفت خدمات جل�ش���ات العالج
الوظيفي بن�شبة ت�شل اإيل 400% عن العام ال�شابق.

Ó  مت اإج���راء 205 جل�ش���ة تق���ومي وعالج لالأ�ش���نان واللثة بن�ش���بة زيادة ت�ش���ل اإيل اأكرث م���ن 100% عن
العام ال�شابق.

Ó  .تلقى 168 طفاًل واأ�شرة خدمات متنوعة من وحدة اخلدمة الجتماعية
Ó .قدمت وحدة التمري�س 2408 جل�شة وخدمة متنوعة
Ó  ش���اركت الأخ�شائيات يف الق�ش���م الطبي يف املركز يف عدة دورات تدريبية وندوات متخ�ش�شة وكان�

اأبرزها ملتقى م�شتجدات ال�شلل الدماغي يف الريا�س. 
Ó  .بادر ا�شت�شاري اأطفال مب�شت�شفى الولدة بتقدمي امل�شاندة تطوعًا للمركز ملدة عام

الأن�سطة والربامج:
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني
Ó .تنظيم برنامج للمتدربن من جامعة حائل يف املركز ملدة ف�شل درا�شي كامل
Ó .تنفيذ حملة �شهر رم�شان املبارك للتربع والزكاة والع�شوية
Ó  تنفي���ذ حملة )عمر معنا( والتي �ش���ملت العديد من الربامج التعريفية والتوعوية والإر�ش���ادية داخل

املركز وخارجه.
Ó .توزيع ن�شرات تعريفية على املراكز ال�شحية وامل�شت�شفيات
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة يوم البيعة
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق
Ó  امل�شاركة يف م�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقن وفوز الطالب

معاذ الر�شيدي باملركز الأول.
Ó .تنظيم حفل نهاية العام الدرا�شي
Ó .تنظيم مهرجان اجلنادرية
Ó .امل�شاركة يف احتفال جامعة حائل باليوم العاملي لالإعاقة
Ó .ا�شتقبال وفود و�شخ�شيات من 45 جهة جامعية ،ومدر�شية ، واإعالمية
Ó .تنظيم زيارات ورحالت اإلى 13 جهة خارج اجلمعية
Ó  بالتع���اون م���ع مرك���ز الأمري �ش���لمان لالأبح���اث الإعاق���ة مت تنظيم حما�ش���رة عن ال�ش���لل الدماغي

لدى الأطفال.
Ó .تنظيم دورات تدريبية ملن�شوبات الق�شم التعليمي يف جمال العالج الوظيفي والعالج النف�شي
Ó  .تنظيم عدد من املحا�شرات التوعوية لأمهات الأطفال
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املهارات التي اأكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الأطفال الـمـهـارات

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

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

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

7 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

16 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة

29 الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر

16  الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم

113  الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة

11  الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه

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

73 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل

56 الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة
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مركز مكة المكرمة:

احت�ش���ن مرك���ز مكة املكرمة خالل العام املن�ش���رم 330 طف���اًل وطفلة، منهم 74 طفاًل وطفلة ان�ش���موا 
حديثًا، فيما ا�شتفاد 20 طالبًا وطالبة من برنامج الدمج.

الربامج التعليمية والرتبوية:
Ó  ش���مت املراح���ل التعليمية الث���الث 41 طالبًا وطالبة، منه���م 19 طفاًل التحق���وا باملركز خالل العام�

الدرا�شي الفائت، فيما احت�شنت م�شاكن املركز 59 طفاًل تلقوا برامج رعاية تاأهيلية.
Ó  ،ي�شم املركز 9 ف�شول، منها اأربعة ف�شول خم�ش�شة لالأن�شطة امل�شاندة 
Ó  يف وحدات الأن�شطة امل�شاندة والتي ت�شم القراآن الكرمي، احلا�شب الآيل، الفنية، ا�شتفاد 123 طفاًل

على مدار العام، 
Ó  ،قدمت وحدة الرعاية النف�شية براجمها ل 148 حالة
Ó .شارك فريق العمل بالق�شم التعليمي يف اأربع دورات تدريبية وندوات متخ�ش�شة�
Ó .فتح املركز اأبوابه لتدريب 35 طالبة جامعية، فيما مت ا�شتقطاب متطوعتن
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الربامج العالجية والتاأهيلية:
Ó  ت�ش���اعف اأع���داد الأطف���ال الذين ا�ش���تفادوا من العملي���ات اجلراحية وعي���ادة العظام، لي�ش���ل اإلى

68 طفاًل، فيما مت التعاون مع م�شت�ش���فيات النور مبكة املكرمة وامللك في�ش���ل التخ�ش�شي بالريا�س 
لفح�س وخدمة 190 حالة. 

Ó  بزي���ادة ت�ش���ل ن�ش���بتها 150% عن العام ال�ش���ابق قدم فريق الع���الج الطبيعي 10082 جل�ش���ة فردية
وجماعية، فيما و�شل عدد جل�شات العالج الوظيفي اإلى 3881 جل�شة.

Ó  بالتعاون مع وحدة اجلبائر يف مركز اجلمعية بجدة مت توفري 96 جبرية وو�شيلة تقومي وجهاز م�شاعد
حلالت من اأطفال املركز.

Ó  .حظي اأطفال امل�شاكن ب 6963 جل�شة عالج يف جمال خدمات التمري�س والتدريب
Ó  شاعفت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم من جل�شاتها لت�شل اإلى 1146 جل�شة فردية وجماعية�

بن�شبة زيادة تقرتب من %100.
Ó  .قدمت وحدة اخلدمة الجتماعية 469 م�شاعدة متنوعة
Ó .انتظام الأطفال يف برنامج البدلة الف�شائية، وحتقيق نتائج متميزة

الأن�سطة والربامج: 
Ó .نظم املركز حفل )الليلة املكية( لتكرمي ع�شوات اجلمعية بح�شور الكاتبة هند باغفار
Ó .نظم املركز املهرجان ال�شعودي ال�شنوي حتت م�شمى )�شعودية 3(يف قاعة بدر التخ�ش�شي
Ó .اإعداد مطعم لالأطفال للتعليم والرتفية
Ó  نظ���م املرك���ز الدورة ال�شاد�ش���ة ع�ش���رة مل�ش���ابقة الأمري �ش���لطان بن �ش���لمان حلفظ الق���ران الكرمي

لالأطفال املعوقن.
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Ó  ف���وز ثالث���ة اأطفال من طالب املركز مبراكز متقدمة يف م�ش���ابقة الأمري �ش���لطان بن �ش���لمان حلفظ
القراآن الكرمي لالأطفال املعوقن.

Ó .الحتفال بتخرج الدفعة الرابعة ع�شرة من طالب وطالبات املركز برعاية الأ�شتاذ طالل مرزا
Ó  تنظي���م حما�ش���رة بعنوان الإر�ش���اد الأ�ش���ري مقدم���ة لأه���ايل الأطفال املعوق���ن من قبل الأ�ش���تاذ

وائل العمري.
Ó .تنظيم ملتقين لتوظيف املعوقات مب�شاركة العديد من ال�شركات
Ó .تنظيم حما�شرة » كيفية تعامل الأهل مع الطفل املعاق« للدكتورة اأماين رفعت
Ó .عقد اللقاء الثاين لأولياء الأمور
Ó .تنظيم 6 حما�شرات توعوية لأولياء اأمور الأطفال والأمهات ح�شرها 65 من الأمهات 
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق
Ó .تنظيم زيارة لأطفال املركز للحرم املكي ال�شريف، وعدد من الرحالت الرتفيهية والتثقيفية
Ó  ،ا�ش���تقبال وفود و�شخ�ش���يات متثل 26 جهة متث���ل اجلامعات واملدار�س وموؤ�ش�ش���ات القطاع اخلا�س

وو�شائل الإعالم. 
Ó .تنظيم زيارات ورحالت اإلى خم�س جهات خارج اجلمعية

املهارات التي اكت�سبها اأطفال املركز 

عدد الطفالاملهارات

22الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(
25الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

34الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك
2الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز )10 خطوات(

81الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل
44الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

10الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد
30الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

64الأطفال الذين تعلموا الكتابة
36الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة

51الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم
66الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة
58الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه
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مركز الجوف

حقق مركز اجلوف رقمًا قيا�شيًا يف اأعداد الأطفال الذين تلقوا برامج ت�شخي�شية وعالجية وتاأهيلية على 
مدار العام املن�شرم، والذين و�شل عددهم اإلى 102، كان منهم 31 طفاًل ان�شموا حديثًا اإيل املركز.

الربامج العالجية والتاأهيلية:
Ó  تلقي 16 طفاًل من اأبناء املركز خدمات متخ�ش�شة يف عيادة العظام امل�شرتكة بالتعاون مع م�شت�شفى

امللك في�شل التخ�ش�شي بالريا�س.
Ó  ش���اعف فري���ق الع���الج الطبيعي جهوده لي�ش���ل بعدد اجلل�ش���ات املقدم���ة اإلى 2144 جل�ش���ة فردية�

وجماعية، فيما قدم فريق العالج الوظيفي 461 جل�شة.
Ó  بن�ش���بة زي���ادة جت���اوزت 500%، قدم���ت وح���دة التمري����س 3051 جل�ش���ة ع���الج يف جم���ال خدمات

التمري�س والتدريب. 
Ó  .ت�شاعف عدد اجلل�شات املقدمة يف وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم لت�شل اإلى 355 جل�شة
Ó .قدمت وحدة اخلدمة الجتماعية 15 م�شاعدة متنوعة وا�شت�شارات وخدمات اجتماعية
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الربامج التعليمية والرتبوية:
Ó  .يتلقى 42 طالب وطالبة برامج تعليمية وتربوية، منهم 12 طفاًل ان�شموا حديثًا
Ó  ي�ش���م املركز 5 ف�ش���ول تعليمية، وف�ش���ل خم�ش�س لالن�ش���طة امل�شاندة )حا�ش���ب اآيل(، اإلى جانب 

الرعاية النف�شية.
Ó  يف وح���دات الأن�ش���طة امل�ش���اندة والتي ت�ش���م احلا�ش���ب الآيل، الفنية، ا�ش���تفاد 59 طف���اًل منها على

مدار العام، 
Ó  و�ش���ع الأه���داف التعليمي���ة الطويل���ة وق�ش���رية امل���دى ل���كل طفل للف�ش���ل الدرا�ش���ي الث���اين لكافة

املراحل التعليمية.
Ó .ا�شتفادت اأربع حالت من برنامج الدمج يف مدار�س التعليم العام
Ó .توفري حافلتن لنتقالت اأطفال املركز اإيل حمل اإقامتهم
Ó  ش���ارك 22 م���ن فريق العمل بالق�ش���من التعليم���ي والطب���ي يف دورات تدريبية وندوات متخ�ش�ش���ة�

وور�س عمل. 

الأن�سطة والربامج: 
Ó .تنظيم �شت رحالت ترفيهية وتعليمية لأطفال املركز
Ó .عقد جمل�س الأمهات 
Ó .تنظيم ثمانية اأن�شطة
Ó .م�شاركة 18 من من�شوبات املركز يف دورات تدريبية وحما�شرات
Ó .تدريب �شت طالبات من من�شوبات ق�شم العالج الطبيعي بجامعة اجلوف
Ó .تنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني
Ó .الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة يف مركز عبدالإله احل�شاري
Ó .امل�شاركة يف م�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقن
Ó .تنفيذ برنامج مهرجان براءة الألوان
Ó .تنظيم حفل نهاية العام الدرا�شي
Ó .ا�شتقبال وفود و�شخ�شيات متثل 10 جهات حكومية وجامعية وتعليمية
Ó .م�شاركة اأربع معلمات ومديرة الق�شم التعليمي يف دورة بعنوان ا�شرتاتيجيات القراءة والكتابة
Ó  امل�ش���اركة يف املهرج���ان الريا�ش���ي ال�ش���نوي ال�ش���ابع ل���ذوي الحتياج���ات اخلا�ش���ة حت���ت �ش���عار

)ثقوا بقدراتي(
Ó .تنفيذ برنامج )كن �شديقي(واملقام يف الكلية العلمية للبنات 
Ó .م�شاركة جمموعة من الأطفال واملعلمات يف منا�شبة اليوم العاملي ل�شغط الدم
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w  املهارات التي اكت�سبها اأطفال املركز

عدد الأطفال املهارات

7الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتخدام امل�شاية )10 خطوات(
11الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية دون م�شاعدة )10 خطوات(

9الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك
2الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز )10 خطوات(

41الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�شهم يف الأكل
19الأطفال الذين ي�شتطيعون الأكل مب�شاعدة

10الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد
8الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل ب�شيط

2الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�شل بو�شائل ات�شال م�شاعدة
10الأطفال الذين تعلموا الكتابة

21الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�شعوبة
12الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر

13الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم باأنف�شهم
31الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�شهم مب�شاعدة
4الأطفال الذين تدربوا على ا�شتخدام دورات املياه
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مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة

حتت رعاية �ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري �شلمان بن عبد العزيز ويل العهد، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
وزير الدفاع، الرئي�س الأعلى ملركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة احتفل املركز مبرور ع�شرين عامًا على 

تاأ�شي�شه، ود�شن �شموه خالل احلفل م�شروع وقف مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة،

 واأكد �شموه حر�س ولة الأمر يف اململكة منذ اإن�شائها على تاأ�شيل العمل اخلريي ودعمه وت�شجيع اجلميع 
على امل�شاهمة فيه وذلك تاأ�شيا ب�شنة نبي اخللق حممد - �شلى اهلل عليه و�شلم - وامتثال للدين الإ�شالمي 
العظي���م الذي اأُ�ش�ش���ت عليه مبادئ هذه البالد اخل���رية. وذكر الأمري �ش���لمان، اأن املركز ميثل اأحد هذه 
الأمثلة احلية على هذا التكاتف، م�شريا اإلى اأن املركز اأخذ على عاتقه الت�شدي لق�شية الإعاقة بالبحث 

العلمي املتخ�ش�س.

ويع���د وقف مركز الأمري �ش���لمان لأبح���اث الإعاقة رافدا لتوف���ري الدعم املادي للتو�ش���ع يف اأعمال املركز 
واأبحاث���ه العلمي���ة التطبيقي���ة لإنقاذ النا�س م���ن الإعاقة قبل حدوثها اإن �ش���اء اهلل، اأو عالجها، وتي�ش���ري 
حياة الأ�ش���خا�س ذوي الإعاقة بالو�ش���ائل العلمية املتقدمة. واأ�ش���ار اإلى اأن املركز اأ�شبح اليوم، وكما ُخطَّ 
له، �ش���ريكا اأ�شا�ش���يا مع اأهم املراكز العلمي���ة العاملية يف جمالت البحوث العلمي���ة املتقدمة، مثل اأبحاث 
اجلينات، والعالج با�شتخدام اخلاليا اجلذعية، وا�شتخدام تقنية احلا�شب الآيل والروبوتات، وال�شرائح 

الإلكرتونية البيولوجية.

كما ت�ش���من احلفل الإعالن عن مبادرة وزارة الرتبية والتعليم للرتبية اخلا�ش���ة التي اأطلق عليها »مركز 
الأمري �ش���لطان بن عبد العزيز خلدمات الرتبية اخلا�شة«. من جهة اأخرى مت الإعالن عن ح�شول مركز 
الأمري �ش���لمان لأبحاث الإعاقة على جائزة ال�ش���يخ حمدان بن را�ش���د اآل مكتوم كاأف�ش���ل مركز عربي يف 
العل���وم الطبية لعام 2012، وكذلك �ش���هد احلفل تك���رمي املركز من قبل منظمة جيت����س العاملية، تقديرا 

جلهود املركز يف جمال ن�شر وتاأ�شيل وتطبيق معايري الو�شول ال�شامل. 
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الجتماع الرابع ملجل�ض الأمناء:
عقد املركز الجتماع الرابع ملجل�س الأمناء، برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان رئي�س 
جمل����س الأمناء ومت خالل الجتماع اعتماد امليزانية العمومية واحل�ش���ابات اخلتامية للمركز للعام املايل 
املنتهي 2011م واأو�ش���ى برفعها للجمعية العمومية لإقرارها، كما ناق�س املجل�س املوازنة التقديرية للعام 

املايل 2013م، واعتمدها واأو�شى برفعها للجمعية العمومية لإقرارها يف اجتماعها القادم. 

وناق�س جمل�س الأمناء التو�شية املرفوعة له من املجل�س التنفيذي بطلب اإقرار �شيا�شات واإجراءات اعتماد 
امل�ش���اريع والربام���ج البحثية للمركز ومت اعتماد هذه التو�ش���ية. وكذلك مناق�ش���ة م�ش���تجدات وتطورات 
برنامج �ش���هولة الو�ش���ول ال�شامل، حيث يعمل الربنامج على تي�شري وت�ش���هيل حياة ذوي الإعاقة يف جميع 
املرافق احليوية والبيئة العمرانية يف اململكة وبناء عليه مت اإ�ش���دار الدليل الإر�ش���ادي لربنامج الو�ش���ول 

ال�شامل يف البيئة العمرانية حيث مت اإعالن خم�س مناطق �شديقة للمعوق يف اململكة. 

كما متت مناق�ش���ة عزم املركز تكوين قاعدة معلومات وطنية حول الإعاقة يف اململكة، وذلك بالتعاون مع 
جهات حكومية خمتلفة وذلك �شمن اإ�شرتاتيجية املركز.
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الإ�سرتاتيجيات البحثية للمركز للعام 2012م:
 اإن�شاء قاعدة بيانات موثوقة عن الإعاقة.

 تطوير اأ�شاليب ت�شخي�شية.
 دعم البحث املتقدم )برنامج �شلطان بن عبدالعزيز لالأبحاث املتقدمة(.

 اإطالق املبادرات اخلا�شة.

برنامج ال�ضحة و �ضغوط احلياة
ينف���ذ حتت مظلة مركز الأمري �ش���لمان لأبح���اث الإعاقة مب�ش���اركة جهات حكومية مثل م�شت�ش���فى امللك 
في�ش���ل التخ�ش�ش���ي ومركز الأبحاث، وجامعة امللك �ش���عود، و وزارة ال�ش���حة، وم�ش���لحة الإح�شاءات 

العامة واملعلومات وبالتعاون مع منظمة ال�شحة العاملية، و جامعة هارفرد، و جامعة ميت�شجن.

الإجنازات:
Ó .بالتعاون بن مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة و جامعة هارفارد »CIDI 3.0« تطوير اأداة
Ó .النتهاء من ترجمة الأداة لتتالءم مع خ�شو�شية املجتمع ال�شعودي
Ó .مب�شاركة اأكرث من 190 عائلة »CIDI 3.0« التقييم امليداين لأداة
Ó .البدء بتنفيذ امل�شح الفعلي مبنطقتي الريا�س و مكة املكرمة على اأكرث من 6000 عائلة
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برنامج الفح�ض املبكر حلديثي الولدة 

w :الإجنازات

Ó .عدد الأطفال املفحو�شن 138000 مولود
Ó .عدد امل�شابن املكت�شفن 134 م�شابًا
Ó .العدد الإجمايل للمفحو�شن 740،000 مولود
Ó .العدد الإجمايل للم�شابن املكت�شفن 734 م�شابًا
Ó .عدد امل�شت�شفيات امل�شافة خالل 2012 بلغ 45 م�شت�شفى
Ó .العدد الإجمايل للم�شت�شفيات امل�شاركة 119 م�شت�شفى

الربنامج الوطني ل�سعوبات التعلم 
بداأ هذا امل�شروع ا�شتجابة للحاجة املحلية امللحة يف جمال �شعوبات التعلم لإيجاد اأدوات ت�شخي�س تتمتع 
بالأ�شالة وتعتمد على اللغة العربية و�شفاتها ال�شوتية والرتكيبة اللغوية، اإ�شافة اإلى الأخذ بعن العتبار 

الثقافة املحلية.

با�شر املركز بالتعاون مع مركز تقومي وتعليم الطفل يف الكويت وجمموعة من اخلرباء املحلين والدولين 
يف تطوير الختبار الأول يف اململكة العربية ال�شعودية والكويت.

الإجنازات:
Ó .النتهاء من تطوير وتقنن اختبار الوعي الفونولوجي على جميع مناطق اململكة
Ó  حتويل املناهج ال�شعودية من ال�شف الأول حتى ال�شاد�س ابتدائي اإلى �شيغة قابلة للتحليل ل�شتخراج

قوائم بالكلمات الأكرث �شيوعا.
Ó .2012 تدريب 1444 معلمًا ومعلمة يف الريا�س، جدة، الدمام والق�شيم خالل
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الجتاهات امل�ستقبلية:
Ó  .العمل على تدريب اأخ�شائيي الفح�س لختبار العمليات ال�شوتية
Ó .بدء عملية التقييم الأولية للطلبة من مرحلة التمهيدي اإلى ال�شاد�س البتدائي

برنامج الو�سول ال�سامل:
يهدف الربنامج لو�ش���ع الأ�ش����س والقيا�شات الت�ش���ميمية التي جتعل كاًل من البيئة العمرانية وبيئة النقل 
وال�ش���ياحة �شهاًل الو�ش���ول اإليها واحلركة فيها جلميع فئات املجتمع ولي�شت ح�شرًا على الأ�شخا�س ذوي 

الإعاقة فقط.

الإجنازات:
Ó  اإعداد الدليل الإر�ش���ادي ملعايري الو�ش���ول ال�ش���امل يف البيئة العمرانية يف اململكة العربية ال�ش���عودية

بالتع���اون مع عدة جه���ات دولية و حملية و طباعته باللغتن العربي���ة والإجنليزية ومت تزويد اجلهات 
املعنية واملخت�ش���ن بن�ش���خ من الدليل بالإ�ش���افة لن�ش���ر الدليل على املوقع الإلك���رتوين ملركز الأمري 

�شلمان لأبحاث الإعاقة.
Ó  توقي���ع مذك���رات تفاهم/تفعي���ل م���ع العديد م���ن ال���وزارات لتطبيق برنامج الو�ش���ول ال�ش���امل على

اأر�س الواقع.
Ó  مراجع���ة الدلي���ل الإر�ش���ادي لبيئة ال�ش���ياحة )الإي���واء واملناطق ال�ش���ياحية( من قب���ل الهيئة العامة

لل�شياحة والآثار ليتم اإدراج معايري الو�شول ال�شامل �شمن ال�شروط الأ�شا�شية للح�شول على ت�شريح 
الت�شغيل للفنادق وال�شقق املفرو�شة.

Ó  مراجعة الدليل الإر�ش���ادي للو�ش���ول ال�ش���امل يف بيئة النقل الربية وترجمته للغة العربية بالإ�ش���افة
للدليل الإر�شادي للو�شول ال�شامل يف بيئة النقل البحرية وجاري طباعته.
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دعم البحث املتقدم )برنامج �سلطان بن عبدالعزيز لالأبحاث املتقدمة يف جمال الإعاقة(
حتديد الأ�ش�س اجلينية لل�شمم الوراثي باململكة العربية ال�شعودية. 

الأهداف:
Ó .التعرف على اأنواع الطفرات الوراثية املتنحية لل�شمم من مناطق خمتلفة من اململكة
Ó .تقدمي ال�شت�شارة الوراثية للعائالت امل�شابة
Ó .توفري و�شائل الوقاية الأولية لهذه الأ�شر مثل فح�س احلاملن للطفرة قبل الزواج و فح�س الأجنة

الإجنازات:
Ó  .التعرف على اأكرث من 50 خلاًل وراثيًا يف عائالت �شعودية تعاين من ال�شمم
Ó  .تقدمي الفحو�شات اخلا�شة باحلاملن للخلل الوراثي لأكرث من 250 عائلة �شعودية
Ó .العمل على رفع الوعي لدى هذه العائالت عن اإمكانية اإ�شابة اأطفالهم بال�شمم يف حالة زواج الأقارب
Ó .توفري و�شائل الوقاية الأخرى مثل فح�س الأجنة قبل الزراعة
Ó  .ومت ن�شر هذه النتائج يف جمالت علمية حمكمة لتعميم الفائدة
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امل�ساريع امل�ستقبلية التي تندرج حتت ال�سرتاتيجيات البحثية للمركز
اإن�شاء قاعدة بيانات موثوقة عن الإعاقة.

Ó  بناء قاعدة بيانات لتخزين وا�ش���رتجاع والبحث عن املعلومات املوثوقة و امل�شتخل�ش���ة من الدرا�شات
التي اأجريت يف مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة اأو خارجه يف جمال الإعاقة.

Ó  توفري املعلومات الإح�ش���ائية امل�شتخل�ش���ة من الربامج الوطنية ذات العالقة بالإعاقة يف اململكة مثل
الربنامج الوطني لفح�س الأطفال حديثي الولدة وبرنامج ال�شحة النف�شية و �شغوط احلياة و غريها.

Ó  .اإمكانية ربط قاعدة البيانات باأية قواعد بيانات متاحة يف نف�س املجال
Ó .شوف ت�شتمل قاعدة البيانات على �شالحيات تعطى لكل فئة ح�شب الحتياج�
Ó .بناء برامج حماية قويه لقاعدة البيانات
Ó .شتكون قاعدة البيانات قابله للتطوير ح�شب الحتياج�
Ó .شهولة الو�شول وال�شتخدام لقاعدة البيانات�
Ó شتعزز قاعدة البيانات التوا�شل بن الأ�شخا�س ذوي الإعاقة واملخت�شن�

الربنامج الوطني لتطوير مهارات التوا�سل 
حت�ش���ن نوعية احلياة لالأ�ش���خا�س الذين يعانون من ا�ش���طرابات التعلم و التوا�ش���ل والإدراك وال�ش���مع 

الناجم عن خلل يف التطور الطبيعي للطفل. 

وينق�سم الربنامج اإلى عدة جوانب منها:
Ó اإعداد معايري لقيا�س اخلنة على جهاز الرنن الأنفي )نيزاميرت( عند متحدثي اللهجة ال�شعودية
Ó .تطور اأ�شوات احلروف العربية )الفونيمي( عند الأطفال ال�شعودين

برنامج العوامل الوراثية للعمى و �سعف الإب�سار يف اململكة العربية ال�سعودية
ت�شهم العوامل الوراثية مبا يقارب 70% من حالت فقدان و �شعف الب�شر عند الأطفال يف اململكة. 

�شتتم درا�شة الع�شرات من الختاللت الوراثية.، و�شيتم و�شع الأ�شاليب الوقائية لأكرث من 300 عائلة.

DCA Annual Report 2012 FINAL.indd   79 4/22/13   11:08 AM



DCA Annual Report 2012 FINAL.indd   80 4/22/13   11:08 AM



اإلخوة واألخوات/ أعضاء الجمعية العمومية
الموقرين

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�ش���عدين بالإناب���ة عن جمل����س الإدارة والأمانة العام���ة للجمعية اأن اأق���دم لكم ملخ�ش���ًا لتقرير مراقب 
احل�ش���ابات ع���ن احل�ش���اب اخلتامي كم���ا يف 1434/2/17ه���� املواف���ق 2012/12/31م، وتعك����س اأرقام 
امليزانية حجم النمو الذي تعي�ش���ه اجلمعية وبراجمها، وما ي�ش���تتبع ذلك من جهد حثيث لتاأمن م�شادر 

التمويل ب�شورة دائمة وثابتة.

ووفق���ًا للنظام الأ�شا�ش���ي للجمعي���ة )املادة 8( ميكن لأع�ش���اء اجلمعية العمومية الط���الع على امليزانية 
العمومي���ة ومرفقاتها يف مقر اجلمعية وقبل عر�ش���ها على اجتماع اجلمعية العمومية، وي�ش���عدنا اأن نوفر 

لك ملن يرغب من الأع�شاء.

ومرف���ق طيه اأي�ش���ًا موجزًا ع���ن امليزانية التقديري���ة للجمعية للع���ام املايل 1434/1433ه���� )2012م( 
لالإطالع، حيث اأقرت اجلمعية العمومية يف منح جمل�س الإدارة �ش���الحية املناق�ش���ة والإقرار للميزانيات 

التقديرية.

�شاكرًا ومقدرًا كرمي تفاعلكم وم�شاندتكم،،،

عضو مجلس اإلدارة والمشرف المالي
أسامة بن علي ماجد قباني
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MARCO

الداعمون لعام 2012م
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الشركاء

شركة الجميح القابضة

مجموعة بن دايل
BIN DAYEL GROUP )AHAL(
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