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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

احلم���د هلل رب العامل���ن وال�ص���اة وال�ص���ام عل���ى املبع���وث رحمة للعامل���ن، وعلى اآله و�ص���حبه اأجمع���ن، الإخوة 
والأخ���وات.. اأع�ص���اء �ص���رف اجلمعية، اأع�ص���اء اجلمعية العمومية، ي�ص���رين اأن اأقدم لكم تقري���ر الأداء للجمعية 
ومراكزها عن العام املايل 2013-2014م، والذي ميثل ختام الدورة العا�صرة ملجل�س الإدارة، ومن ثم فقد حر�صنا 
على اأن يت�ص���من التقرير اإلقاء ال�ص���وء على ما التزم به املجل�س من وعود مع بداية دورته املنق�ص���ية وما حققه 

خالها من اإجنازات.

اإلخوة واألخوات..
ا�س���محوا يل اأن ا�س���رتجع معك���م الروؤية الت���ي اأعلن عنها 
جمل����ض الإدارة مع انطالقة تلك الدورة، والتي ت�س���منت 
عدة اأهداف التزم بها املجل�ض �سمن خطة ع�سرية �سملت:

Ó .معايري للجودة يف اأداء برامج الرعاية
Ó .تاأمني متويل دائم لربامج اخلدمة وامل�سروعات التو�سعية
Ó .ح�سد امل�ساركة املجتمعية
Ó .ا�ستكمال مظلة مراكز اجلمعية
Ó .توطني الوظائف املتخ�س�سة

واأ�س���تطيع القول اإننا متكنا بف�س���ل م���ن اهلل، ثم بدعم 
وم�س���اندة حكومة خادم احلرمني ال�س���ريفني، والعديد 
من القطاع���ات، واأي�س���ًا تفاعلكم املمي���ز – متكنا من 

النطالق يف حتقيق العديد من تلك الأهداف، 
ففيما يتعلق بتطبيق معاي���ري اجلودة يف برامج الرعاية، 
عملن���ا عل���ى اإي���الء اأهمي���ة خا�س���ة لربنام���ج البتع���اث 
والتدريب، مع تعزيز م�ساركة اجلمعية يف جمال الأبحاث 
ذات ال�س���لة بخدماته���ا، كم���ا مت اإعداد هيكل���ة جديدة 
للجمعي���ة ت�س���اهم يف عالج ت�س���رب الكوادر وت�س���تقطب 
يف  الأداء  ا�س���تقاللية  وحتق���ق  الوطني���ة،  الكف���اءات 
مراكزها، وكذلك العمل على ا�س���تحداث اإدارات جديدة 
يف �س���وء احتياجات املرحلة كاإدارة اجلودة النوعية، مع 

تطبيق الداء الإلكرتوين بدياًل عن املعامالت الورقية.
للخدم����ات  دائ����م  متوي����ل  تاأم����ني  به����دف  يتعل����ق  وفيم����ا 
وامل�س����روعات، متكنا من التو�س����ع يف برنامج امل�س����روعات 
ال�س����تثمارية والأوق����اف اخلريية مبا اأ�س����هم يف الو�س����ول 
بح�س����تها يف دعم امليزانية العمومية اإلى نحو 40% �سنويًا، 
كما عززنا من برنامج ال�س����راكات ال�سرتاتيجية مع نخبة 
م����ن موؤ�س�س����ات القطاع اخلا�ض لإب����رام وجتديد اتفاقيات 
تعاون طويلة املدى باتت متثل م�سدرا ثابتا ودائما للدخل.
ويف اإطار تنامي م�س���احة ثقة املجتم���ع يف اأداء اجلمعية 
بادرت عدة من�ساآت �سناعية وجتارية بتبني م�سروعات 
وبرام���ج مبتكرة كربنامج البتعاث الداخلي الذي تبنته 
�س���ركة �س���ابك، اأو برنام���ج »مبادرتي »لدع���م خدمات 
مراك���ز اجلمعية، كم���ا ابتكرت اجلمعي���ة منظومة من 
الأن�سطة والربامج التجارية اخلريية التي لقيت تفاعاًل 

مميزًا من قطاعات عديدة.
وقطعن���ا �س���وطًا ملمو�س���ًا يف انطالقة م�س���روع تاريخي 
ه���و م�س���روع »خري مكة« ال�س���تثماري اخل���ريي »والذي 
�س���يمثل مب�س���يئة اهلل نقلة نوعية يف ا�س���رتاتيجية تنمية 
م���وارد مراكز اجلمعية، ومن ثم �س���عينا ب���كل جد على 
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مدى ثالث �س���نوات لتجاوز كافة ال�سعاب التي واجهت 
هذا امل�سروع، ومت بحمد اهلل اإجناز الإجراءات الإدارية 
ل�س���تالم الأر����ض، والت�س���ميمات املعماري���ة لوحداته، 

واأي�سًا ا�ستقطاب اإ�سهامات مادية متميزة يف امل�سروع.
و�س���من جه���ود ح�س���د امل�س���اركة املجتمعي���ة، وا�س���لت 
اجلمعي���ة متيزه���ا يف ط���رح برام���ج وطنية ت�س���تهدف 
ذل���ك  وم���ن  الجتماعي���ة،  امل�س���اركة  ثقاف���ة  تر�س���يخ 
برنام���ج »يعطيك خريها« التوع���وي، وبرنامج »معر�ض 
البتكارات« خلدمة ذوي الإعاقة »وبرامج.. »الع�س���وية 
ال�س���رفية، جائزة اجلمعية، توظيف املعوقني، م�س���ابقة 

حفظ القراآن الكرمي«.
لقد باتت اجلمعية منوذجًا مثاليًا لتج�سيد مبداأ التطوع 
ك�س���لوك اإيجاب���ي فاعل وموؤثر تعددت �س���وره �س���واء يف 
جمل����ض الإدارة اأو يف اللج���ان العامل���ة اأو العدي���د م���ن 

الأن�سطة والربامج الأخرى.
وعلى �سعيد م�ساعي ا�س���تكمال مظلة مراكز اجلمعية، 
�سهدت ال�سنة الأخرية يف الدورة احلالية ملجل�ض الإدارة 
افتت���اح ثالثة مراكز جدي���دة، واكتمال اإن�س���اء وجتهيز 
املركز الرابع، وو�س���ع حجر الأ�سا�ض للمركز اخلام�ض، 
وبلورة فكرة مركز �ساد�ض، يف جتربة غري م�سبوقة على 
�سعيد العمل اخلريي يف اململكة العربية ال�سعودية، ويف 
جهد يج�سد حجم امل�سئولية التي حتملتها اجلمعية على 

م�ستوى الوطن.
املتخ�س�س���ة،  الوظائ���ف  توط���ني  ه���دف  اإط���ار  ويف 
عملن���ا عل���ى م�س���ارين متوازي���ني، الأول.. داخلي يتعلق 
با�س���تقطاب وتدري���ب وتاأهي���ل الكف���اءات الوطني���ة يف 
التخ�س�س���ات النادرة الت���ي حتتاجها اجلمعية، ومتكنا 
م���ن الو�س���ول اإلى توط���ني وظائ���ف الأق�س���ام التعليمية 

والرتبوية بن�س���بة 100%، وامل�س���ار الثاين يتعلق بتكثيف 
برامج التدريب لتخ�س�س���ات التاأهيل والعالج بالتعاون 
م���ع اجلامع���ات وامل�ست�س���فيات واملراك���ز العلمية، حتى 
و�س���ل عدد امل�س���تفيدين خالل ع���ام واحد اإل���ى 2500 
م���ن من�س���وبي اجلمعي���ة وط���الب وطالب���ات الأق�س���ام 

املتخ�س�سة باجلامعات والكليات املتو�سطة.
ول �سك اأن اجلمعية متكنت بف�سل من اهلل ثم بتفاعلكم 
من اأن تتبواأ مكانة بارزة على م�س���توى الوطن، بل باتت 
تن���وب عن املجتمع يف الت�س���دي لق�س���ية الإعاقة باأداء 
ات�س���م دوم���ًا بتطبي���ق معايري اجل���ودة والتمي���ز، وكان 
منوذجًا لاللتزام بال�سفافية املالية والأخالقيات املهنية 

وال�ستغالل الأمثل لالإمكانات املتاحة.
ويطي���ب يل يف اخلت���ام اأن اأرف���ع اأ�س���مى اآي���ات ال�س���كر 
والعرف���ان اإلى مقام خ���ادم احلرمني ال�س���ريفني امللك 
عب���د اهلل بن عبد العزيز، واإلى �س���مو ويل العهد الأمني 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �س���لمان بن عبد العزيز، 
واإلى �س���مو النائب الثاين �ساحب ال�س���مو امللكي الأمري 
مق���رن بن عبد العزيز ملا تف�س���لوا ب���ه -حفظهم اهلل- 
دومًا من دعم ورعاية لأن�س���طة اجلمعية وم�سروعاتها، 
وال�سكر مو�سول للوزارات والأجهزة احلكومية وملن�ساآت 
القطاع اخلا�ض، وللموؤ�س�س���ات الإعالمي���ة وللجامعات 
والأكادمييات على ما مل�س���ناه دائمًا من موؤازرة وتعاون، 
كما اأود اأن اأ�س���جل امتناين وتقديري لأع�س���اء ال�سرف 
ولأ�س���حاب املب���ادرات الكرمي���ة يف دع���م م�س���روعات 
وبرام���ج اجلمعي���ة، واأي�س���ًا امتن���اين للزمالء اأع�س���اء 
جمل�ض الإدارة واللجان العاملة وكذلك لكافة من�س���وبي 
الأمان���ة العام���ة ومراكز اجلمعية على م���ا يقدمونه من 

جهد فائق، متمنيًا للجميع دوام التوفيق، 

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
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نخبة من أعضاء شرف الجمعية والداعمين لعام 2013م 



الملخص التنفيذي: 
كان الع���ام الأخ���ر م���ن ال���دورة العا�ص���رة ملجل�س الإدارة مبثابة مو�ص���م احل�ص���اد جلهد فائق توا�ص���ل على مدى 
ال�ص���نوات الث���اث، �ص���عياً لتحقيق اأهداف ا�ص���راتيجية واكب���ت مرحلة النقل���ة النوعية التي تعي�ص���ها اجلمعية، 

واملتمثلة يف حتقيق املعادلة »تو�صع وجتويد اخلدمة، يواكبه توفر متويل دائم«..

وخ���ال ال�ص���هور الع�ص���رة الأخرة من دورة املجل�س احلالية، خا�ص���ت اجلمعية »ماراث���ون »لإجناز ثاثة مراكز 
جدي���دة، ولإكم���ال اإن�ص���اء وجتهي���ز املركز الراب���ع، والنطاق يف املركز اخلام����س، وبلورة فكرة مركز �ص���اد�س، يف 

جتربة غر م�صبوقة على �صعيد العمل اخلري يف اململكة العربية ال�صعودية.

فما بن �صهري جمادي الثاين 1434ه� وربيع الثاين 1435ه� �سهدت خريطة اململكة امتداد مظلة اجلمعية لت�سمل 
اإلى جانب الريا�ض ومكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة واجلوف وحائل، �سروحًا جديدة يف كل من ع�سري والباحة 
وجنوب الريا�ض، اإ�سافة اإلى اكتمال مركز الر�ض، وانطالقة مركز جازان، فيما بداأت ال�ستعدادات ملركز املنطقة 

ال�سمالية !! 
اإن افتتاح ثالثة مراكز جديدة خالل اأقل من عام واحد ميثل حتديًا لهذه املوؤ�س�سة اخلريية الرائدة، مبا يت�سمنه ذلك 
التحدي من تبعات تكاليف الإن�ساء والتجهيز ومن ثم الت�سغيل، اإ�سافة اإلى تبعات توفري الكوادر الفنية املتخ�س�سة 
مب���ا يعاني���ه ذلك املجال من ندرة على م�س���توى العامل، اإلى جانب تبعات التخطيط طويل املدى وم�س���روعات تنمية 

املوارد وبرامج التوعية والعمل الإداري والتنظيمي.
لقد �سعى جمل�ض الإدارة لتكثيف جهوده لإجناز م�سروعات املراكز املدرجة على قائمة التنفيذ، وا�ستكمال اإجراءات 
البدء يف امل�س���روعات املقرتحة بالتن�س���يق مع اإم���ارات املناطق، ومن خالل تعزيز عالق���ات اجلمعية مع الداعمني 

الذين ميثلون �سريحة عري�سة من املجتمع.
ففي 1434/6/6ه� املوافق2013/4/16م رعى �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري في�س���ل بن خالد بن عبد العزيز، اأمري 
منطقة ع�سري، حفل افتتاح مركز رعاية الأطفال املعوقني مبنطقة ع�سري وميثل املركز اجلديد نقلة متميزة ل�سروح 
العم���ل اخلريي واخلدمات املتخ�س�س���ة يف جن���وب اململكة العربية ال�س���عودية، حيث يقدم برام���ج رعاية عالجية 
وتعليمية وتاأهيلية جمانية لالأطفال املعوقني باملنطقة، علمًا باأن قدرته ال�س���تيعابية اليومية ت�س���ل اإلى 200 طفل، 
اإلى جانب اخلدمات ال�ست�سارية للمئات من الأ�سر، وبلغت تكاليف اإن�ساء املركز وجتهيزه نحو 15 مليون ريال، فيما 

ت�سل تكلفة ت�سغيله ال�سنوية اإلى خم�سة ماليني ريال.
وبعدها بثاثة �ص���هور وعلى وجه التحديد يف 20 رم�ص���ان 1434ه� املوافق 28 يوليو 2013م رعى �س���احب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خالد بن بندر بن عبد العزيز، اأمري منطق���ة الريا�ض، حفل افتتاح مركز اجلمعية بجنوب الريا�ض، 
الذي بلغت تكاليف اإن�س���ائه وجتهيزه نحو 10 ماليني ريال، و ت�س���ل تكلفة ت�س���غيله اإلى نحو 3 ماليني ريال �س���نويًا، 



وي�ستوعب نحو 150 طفاًل، وهو الأول يف �سل�سلة املراكز الفرعية التي تبنتها اجلمعية لإي�سال خدماتها اإلى الأحياء 
الأكرث كثافة �سكانيًا. 

ويف23 حمرم 1435ه� املوافق2013/11/26م رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري م�ساري بن �سعود بن عبد العزيز، اأمري 
منطقة الباحة حفل افتتاح مركز رعاية الأطفال املعوقني مبنطقة الباحة والذي تبنى اإن�س���اءه ال�س���يخ علي بن اإبراهيم 
املجدوعي واأبناوؤه، وبلغت تكاليف الإن�ساء والتجهيز نحو 16 مليون ريال، وت�سل تكلفة الت�سغيل ال�سنوية للمركز اإلى نحو 

اأربعة ماليني ريال، تخ�س�ض لربامج الرعاية املجانية ال�ساملة لنحو 150طفل يرتددون على املركز يوميًا.
ويف 27ربيع الثاين 1435ه� املوافق 2014/2/27م مت الحتفال بو�س���ع حجر الأ�س���ا�ض ملركز رعاية الأطفال املعوقني 
مبنطق���ة جازان حتت رعاية �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري حممد بن نا�س���ر بن عبد العزيز اأم���ري منطقة جازان، 
ويقام على م�ساحة ع�سرة اآلف مرت مربع وت�سل تكلفة اإن�سائه اإلى 20 مليون ريال، فيما �ست�سل تكاليف ت�سغيله يف 
املرحلة الأولى اإلى 4 ماليني ريال �س���نويًا، وقد حظي امل�سروع مب�ساندة كرمية من مقام اإمارة منطقة جازان، ومن 

عدد من ال�سركات الوطنية والقالع ال�سناعية يف اململكة.
وبالتوازي مع ذلك اكتملت كافة الأعمال الإن�سائية يف مركز جمعية الأطفال املعوقني مبحافظة الر�ض، ومت ال�ستالم 
البتدائي للم�سروع، وجاري اأعمال التجهيز والتاأثيث، فيما بلغت تكاليف الإن�ساء نحو 8 ماليني ريال، واأقيم املركز 
على م�س���احة خم�سة اآلف مرت مربع، وي�س���توعب اأكرث من 100 طفل وطفلة يوميًا، وت�سل تكاليف الت�سغيل املتوقعة 

اإلى 3 ماليني ريال �سنويًا.
ويف اأق�صى �صمال اململكة ت�ستعد جمعية الأطفال املعوقني لو�سع حجر الأ�سا�ض ملركز جديد يقام يف منطقة احلدود 
ال�س���مالية، حيث بادرت �سركة �س���ابك بتقدمي تربع خا�ض قدره خم�سة ماليني ريال لإن�ساء املركز يف خطوة تر�سخ 
ال�س���راكة ال�س���رتاتيجية القائمة بني اجلمعية وال�سركة، وتوا�سل اجلمعية خطوات توفري الأر�ض الالزمة للم�سروع 

بالتعاون مع اإمارة املنطقة. 
وهذا »املاراثون« املتفرد من الإجنازات على �سعيد مراكز اخلدمة واكبه جهد فائق مل�سروعات تنمية املوارد وتوفري 
م�س���ادر دخل ثابتة ودائمة مبا ي�س���من ت�س���غيل تلك املراكز وما تقدمه من خدمات جمانية لأكرث من ثالثة اآلف 

طفل �سنويًا �ست�سل يف نهاية العام اجلاري اإلى نحو اأربعة اآلف طفل مبيزانية تزيد عن 100 مليون ريال �سنويًا.
حيث عملت اجلمعية على تنفيذ عدد من امل�صاريع ال�صتثمارية والوقفية اخلرية مبا اأ�سهم يف الو�سول بح�ستها 
يف دعم امليزانية العمومية اإلى نحو 40% �س���نويًا، كما وا�س���لت تفعيل برنامج ال�سراكات ال�سرتاتيجية مع نخبة من 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض لإبرام وجتديد اتفاقيات تعاون طويلة املدى باتت متثل م�سدرا ثابتا ودائما للدخل، كما 
بادرت عدة �سركات بتبني م�سروعات وبرامج مبتكرة، وابتكرت اجلمعية منظومة من الأن�سطة والربامج التجارية 

اخلريية التي لقيت تفاعاًل مميزًا من قطاعات عديدة.
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فقد اأبرمت اجلمعية وال�س���ركة ال�س���عودية لل�س���ناعات الأ�سا�س���ية »�س���ابك« اتفاقية تعاون توؤطر مل�س���روع »�س���ابك 
لالبتعاث الداخلي لالأطفال املعوقني«، ويت�س���من امل�س���روع تبني ال�سركة ال�سعودية لل�س���ناعات الأ�سا�سية »�سابك« 
وملدة خم�ض �سنوات تغطية تكاليف اخلدمات املتكاملة التي تقدمها اجلمعية لعدد 20 طفال مبعدل �سبعني األف ريال 
لكل طفل �سنويًا، وتبلغ القيمة الإجمالية للم�سروع �سبعة ماليني ريال، وت�سمل اخلدمات التاأهيلية املقدمة لالأطفال 
امل�س���تفيدين من امل�سروع، خدمات طبية تت�س���من التقييم والطوارئ وعيادة العظام وعيادة الأع�ساب، والعمليات 
اجلراحية، وعالج الأ�س���نان، اأما برنامج العالج املكثف في�س���مل العالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، وعالج عيوب 
النطق، وجل�س���ات التمري�ض، وور�سة اجلبائر والأجهزة امل�ساعدة.كما ت�سمل اخلدمات برنامج العالج التاأهيلي يف 
املدر�س���ة، واخلدمات التعليمية من خالل املراحل الدرا�س���ية الثالث، الطفولة املبك���رة، والتمهيدي، والبتدائي، ، 

وكذلك اخلدمات الجتماعية مبا فيها الزيارات املنزلية والتوعية وتدريب الأمهات، اإ�سافة اإلى املخترب والأ�سعة.
ومن جهة اأخرى قطعت اجلمعية �س���وطًا طوياًل نحو بدء تنفيذ م�س���روع تاريخي هو م�سروع »خري مكة« ال�ستثماري 
اخلريي »والذي ميثل مب�سيئة اهلل نقلة نوعية يف ا�سرتاتيجية تنمية موارد املوؤ�س�سات اخلريية على م�ستوى اململكة، 
ومت بحمد اهلل اإجناز الإجراءات الإدارية ل�س���تالم الأر�ض، والت�س���ميمات املعمارية لوحداته، واأي�س���ًا ا�س���تقطاب 

اإ�سهامات مادية متميزة يف امل�سروع.
وفيما يتعلق بتطوير برامج اخلدمة، وباإ�سراف من جلنة الرعاية، مت اإعداد والبدء يف تنفيذ خطة لإثراء وتطوير 
اخلدمات مبا يواكب امل�س���تجدات املحيطة يف املجال ويحفظ للجمعية ريادتها، وكذلك تفعيل برنامج لبناء قاعدة 
معلوم���ات خلريجي اجلمعية للتوا�س���ل معهم، وي�س���م له���م من يتم تخرجهم، ووا�س���لت اجلمعي���ة جتربة برنامج 
البتعاث يف الرتبية اخلا�سة والنطق واحلا�سب الآيل، ويجرى التن�سيق مع وزارة التعليم العايل لتخ�سي�ض ن�سيب 
من برامج البتعاث للعاملني يف جمال التاأهيل، وبالتن�س���يق مع مركز الأمري �س���لمان لأبحاث الإعاقة يجرى تفعيل 
م�س���اركة اجلمعية يف جمال الأبحاث ذات ال�س���لة بخدماتها، فيما �س���هدت اأرقام خمرجات مراكز اجلمعية على 
�س���عيد التاأهيل والدمج ت�س���اعدًا ملمو�س���ًا، اذ طبقت بع�ض املراكز برنامج الدمج على ن�سبة 40% من اأبنائها بعد 

اكتمال برامج تاأهيلهم 
و�ص���عياً لتحقيق هدف توطن الوظائف وتطوير الأداء اأقر جمل�ض الإدارة الدرا�س���ة الفنية التي اأعددت املرحلة 
الأولى منها احدى ال�س���ركات العاملية املتخ�س�سة وت�سهم يف اإعداد هيكلة جديدة للجمعية ت�ساهم يف عالج ت�سرب 

الكوادر وت�ستقطب الكفاءات الوطنية، وحتقق ا�ستقاللية الأداء يف مراكز اجلمعية، 
واإميانًا من اجلمعية باأهمية تعزيز عالقات التوا�س���ل مع الأع�س���اء والداعمني ومنحهم اأدوارًا يف اأن�س���طة املراكز، 
جنحت اجلمعية يف تو�سيع قاعدة اأع�ساء ال�سرف لت�سم خالل الفرتة الأخرية نحو مائة ع�سو جديد ميثلون اإ�سافة 



متميزة للر�س���يد ال�س���رتاتيجي لهذه املوؤ�س�س���ة اخلريية، كما اأعادت اجلمعية ج�س���ور التوا�س���ل مع عدد كبري من 
اأع�ساء اجلمعية العمومية بعد انقطاع لأ�سباب متعددة.

ومواكبة لتنامي دور اجلمعية وتو�ص���ع مراكزها وتعدد براجمها وم�س���روعاتها �س���هد احل�سور الإعالمي للجمعية 
نقلة غري م�س���بوقة تعددت �سورها عرب بناء �سراكات مع العديد من و�سائل الإعالم، وا�ستثمار الو�سائط اجلديدة، 
ووا�س���لت اجلمعية ريادتها يف الت�س���دي لالإعاقة من خالل الأن�سطة العلمية والثقافية، حيث مت تنظيم العديد من 

الندوات واملحا�سرات وامللتقيات واملعار�ض املتخ�س�سة التي �سهدت ح�سورًا وتفاعاًل ملمو�سني.
والتزاماً مبا متيزت به اجلمعية على مدى تاريخها من تطبيق اأعلى معاير ال�صفافية املالية، واملهنية املحا�سبية 
الدقيقة حظي اأداء اجلمعية باإ�سادة اأحد اأهم مكاتب املحا�سبة القانونية يف اململكة واملكلف من قبل وزارة ال�سئون 
الجتماعية، كما قامت اجلمعية حتت اإ�سراف جلنة الأوقاف بتوثيق اإ�سهامات كافة الداعمني مل�سروعاتها اخلريية 

ال�ستثمارية عرب وثائق اأ�سهم موقعة من �سمو رئي�ض جمل�ض الإدارة ومن معايل رئي�ض جلنة الأوقاف. 
ووا�س���لت اجلمعية نهجها يف تعزيز الدور املحوري والرئي�ض الذى تقوم به املراأة يف م�س���رية اجلمعية، حيث كثفت 
من ح�سورها الفاعل يف خمتلف الربامج والأن�سطة التي تقدمها اجلمعية ومراكزها، بدًء بالربامج التعليمية التي 
تعتمد بن�س���بة 100% على القطاع الن�س���ائي، مرورًا بربامج الرعاية العالجية والتاأهيلية التي ميثل القطاع الن�سائي 
فيها الن�س���بة الأغلب، و�س���وًل لربامج التوعية والت�س���ال املبا�سر مع الأ�سر، ويح�س���ب للقطاع الن�سائي الكثري من 

النجاحات التي حققتها اجلمعية على مدار تاريخها، 
وم���ن هن���ا تويل اجلمعية حمور اختيار العنا�س���ر الن�س���ائية املوؤهلة، م���ن الكفاءات واخلربات املتخ�س�س���ة اأولوية 
ق�س���وى، وتفخ���ر اجلمعية باأنها بات���ت مركزًا وطنيًا لتاأهيل كف���اءات راقية يف برامج الرعاي���ة التعليمية والرتبوية 
يتناف�ض على ا�ستقطابها كافة موؤ�س�سات الرعاية يف داخل اململكة وخارجها، كما جنحت اجلمعية يف الو�سول بن�سبة 
ال�س���عودة يف الأق�س���ام التعليمية مبراكزها اإلى ن�س���بة 100%، وت�س���عى جاهدة للتغلب على ندرة الكفاءات الوطنية 

الن�سائية يف جمايل العالج والتاأهيل.
وتعزيزًا لدور املراأة يف م�س���رية اجلمعية �س���هدت الدورة العا�س���رة ملجل�ض الإدارة ان�س���مام اأول ع�سوة للمجل�ض يف 

تاريخ اجلمعية، 
ووفاًء وعرفاناً لل�ص���ركاء من اأ�ص���حاب املبادرات الكرمية يف دعم م�س���روعات اجلمعية وبراجمها، تعددت اأ�سكال 
توثي���ق تل���ك العطاءات كق���دوة حتتذى، عرب اإطالق اأ�س���ماء كب���ار الداعمني على وح���دات املراكز وعل���ى الربامج 
الت���ي اأ�س���هموا يف دعمه���ا، اأو ع���رب لقاءات ومنا�س���بات التكرمي التي �س���هدت ح�س���ورًا مميزًا وا�س���تجابة وعرفانا 

ملمو�سين من ال�سركاء.
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عام من اإلنجاز: 
تلقى ال�س���طور التالية ال�س���وء على بع�ض تفا�س���يل امله���ام التي تولتها الأمان���ة العامة للجمعية للو�س���ول اإلى حجم 

الإجناز الذي حتقق، ومن تلك املهام:
Ó  :ب���دء الربنامج التنفيذي للخطة ال�س���رتاتيجية لل�س���نوات الع�س���ر )1433ه� 1443ه�(، والتي تت�س���من حماور

خدمات اجلمعية، التدريب والبتعاث، تنمية املوارد، الهيكلة الإدارية، احل�سور املجتمعي.
Ó  افتتاح املراكز اجلديدة يف ع�سري والباحة وجنوب الريا�ض، والنتهاء من الأعمال الإن�سائية والتجهيز يف مركز

حمافظة الر�ض.
Ó .اإجناز الأعمال الإدارية و الت�سميمات املعمارية، وو�سع حجر اأ�سا�ض مركز جازان، وتر�سية اأعمال التنفيذ
Ó .ال�سروع يف الإعداد لإن�ساء مركز اجلمعية يف �سرق الريا�ض
Ó  .سياغة هيكلة جديدة للجمعية ت�ساهم يف اإيقاف ت�سرب الكوادر وت�ستقطب الكفاءات الوطنية�
Ó .)اإجناز �سوط ملمو�س يف بدء امل�سروع اخلريي اال�ستثماري يف مكة املكرمة )خري مكة
Ó .التو�سع يف تطبيق برنامج الدمج وحتقيق نتائج متميزة
Ó .حتقيق تناٍم ملحوظ يف جناح برنامج العالج بالبدلة الف�سائية
Ó .تنظيم الدورة الثامنة ع�سرة من م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي
Ó .تنظيم عدد من الندوات واللقاءات التوعوية والثقافية
Ó  توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع �سركات وموؤ�س�سات وطنية، وتطوير العالقة مع ال�سركاء ومنهم، املجموعة

ال�سعودية لالأبحاث، �سركة �س���ابك، الت�سالت ال�سعودية، �سركة املنتجات احلديثة، جمموعة �سافول )�سركة 
بندة(، موبايلي، بنك الريا�ض، زين. 

Ó .ا�ستقطاب الدعم العيني )حافالت( لنقل الأطفال
Ó  .تعزيز دور اجلمعية يف املجل�ض التن�سيقي للجمعيات اخلريية بالريا�ض
Ó .موا�سلة تنفيذ خطة تطوير اأداء اجلمعية خا�سة فيما يتعلق بربامج الرعاية والتاأهيل
Ó .متابعة تنفيذ برامج البتعاث والتدريب لرفع كفاءة العاملني ل�سيما يف املجال التاأهيلي
Ó  متابعة ا�ستثمارات الأوقاف وحمافظ اجلمعية ال�ستثمارية و�سراكاتها
Ó  ،الإ�س���راف على تنفيذ العديد من الربامج املتمّيزة مثل برنامج الع�س���وية ال�س���رفية، برنامج توظيف املعوقني

وبرنامج جرب الكر�سي.
Ó .متابعة ت�سغيل املراكز وتطوير اأدوات واآليات التوا�سل
Ó  متابعة تنفيذ برامج اخلدمات امل�س���اندة بالتعاون مع ال�سركات املخت�سة يف كافة املراكز، واإجراء حتديثات يف

مبني اجلمعية بالريا�ض.
Ó  س���ياغة معايري لرت�س���يح اأع�س���اء اجلمعية العمومية لنتخابات جمل�ض الإدارة، واأن يكون هناك برنامج عمل�

يقدمه املر�سح لتعظيم دور الأع�ساء الفائزين بع�سوية جمل�ض اإدارة اجلمعية وم�ساركتهم.
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برامج الرعاية التعليمية والتربوية: 
الربامج امل�صاندة للمراكز:

اإجن���از برنامج الأداء الوظيفي وامللف الإداري )املا�س���رت(، وتنفيذ الدليل التعريفي اخلا�ض با�س���تخدام الربنامج 
التعليمي )اجلانب املخت�ض باملعلمة يف املراحل الأكادميية(. كما مت تطبيق برنامج الإح�سائيات اخلا�ض بجل�سات 
الأطف���ال، وتطبي���ق منهج التاأ�س���ي�ض يف مركز املدينة املنورة، وبرنامج التدخل املبكر يف الق�س���م التعليمي يف مركز 

املدينة املنورة 

برامج الدمج:
تطبي���ق برنام���ج دم���ج الأطفال غري الناطق���ني بنني لأول مرة على م�س���توى اململكة يف عدد م���ن املدار�ض للطالب، 
ومتابع���ة تفعيل الدليل التنظيمي لذوي الإعاقة اجل�س���يمة املعد من قبل وزارة الرتبي���ة والتعليم بالتعاون مع وحدة 
الدمج باجلمعية، وو�سع خطط تدريبية لبع�ض من�سوبي وزارة الرتبية والتعليم من معلمات ومعلمي الرتبية اخلا�سة 
ل�س���ديدي الإعاقة امل�س���تخدمني لغة توا�س���ل )بل�ض( على م�س���توى اململكة وتدريبهم على مقيا�ض البورجت، وكذلك 
تدريب على كيفية التعامل مع اأطفال الإعاقة املزدوجة يف الرو�سات على م�ستوى اململكة، وتنفيذ برنامج اإر�سادات 

ملعلمي و معلمات الرتبية اخلا�سة و التعليم العام.

التدريب اخلارجي:
توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع وزارة الرتبية و التعليم وجامعة الأمرية نورة وجامعة الإمام حممد بن �س���عود 
و ق�س���م اخلدمة الجتماعية، ومركز طفلي و �س���عبة الرتبية اخلا�س���ة لتدريب طالبات تعدد العوق و ق�س���م التدخل 

املبكر، اإ�سافة اإلى دورات يف لغة بل�ض و مقيا�ض البورجت والدمج.

التفاعل الجتماعي الرتبوي:
تقدمي برامج توعوية لأولياء الأمور والأ�س���ر داخل اجلمعية وخارجها.، تطبيق برنامج )�س���اركني( لأمهات الف�سل 

الواحد.
وتعميم الربامج التثقيفية داخل امل�ساكن على مراكز اجلمعية وتوا�سل برنامج »جتارب اأم«.

امل�صاركات:
امل�س���اركة يف العديد من الأن�س���طة يف املدار�ض واجلامعات ومراكز التاأهيل، واإيجاد برامج وتطبيقات تعليمية عرب 

احلا�سب تقوم بدعم برامج التاأهيل الرتبوي.



برامج الأطفال:
تدريب الأطفال على ا�ستخدام الأدوات والأجهزة التقنية يف عملية التعليم، وتطبيق برنامج )اأم زائرة( يف مرحلة 
الطفولة، التمهيدي وبرنامج )لون حياتك(، العمل على تنمية قدرات الأطفال املوهوبني من خالل برنامج املكتبة، 

وتقدمي الربامج املنزلية لالأطفال املقبولني، وغري املقبولني.

التدخل املبكر:
تعمي���م برناجم���ي التدخل املبكر والدمج على كاف���ة مراكز اجلمعية، وزيادة التعاون ب���ني اجلمعية و وزارة الرتبية 
والتعليم لال�س���تفادة من خربات اجلمعية يف برنامج التدخل املبكر، ا�س���تمرار تو�س���ع دائرة الرو�س���ات واملدار�ض 
وزيارة اأعداد رو�س���ات املدار�ض املتعاونة يف جميع مناطق اململكة، و ودمج طالب وطالبات �س���غار ال�س���ن، وتنفيذ 
برنام���ج التدخ���ل املبكر المر الذي اأ�س���هم يف تراجع عدد الأطف���ال على قوائم النتظار، واإع���داد مناذج تنظيمية 
لالأطفال املحولني يف الرو�س���ات واملدار�ض مع البيانات الأولية للمدجمني )طالب وطالبات(مع اأ�س���ماء الرو�سات 

واملدار�ض للمتابعة.

برامج توعية اأولياء الأمور:
تنفيذ برنامج توعوي تثقيفي لالأمهات على مدى 25 اأ�سبوعا بالتعاون مع جمعية رعاية الطفولة.

املتابعة بعد الدمج:
متابع���ة الطالبات الالتي مت دجمهن يف املدار�ض، وكذلك الأطفال امل�س���تفيدين من برامج الدمج خالل ال�س���نوات 

املن�سرمة.
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البيانات اإلحصائية لألقسام التعليمية في مراكز الجمعية لعام 2013م
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25221019106913114عدد املعلمات 

16759545758عدد الف�صول الدرا�صية

5943071771811432450421518اإجمايل عدد الأطفال املخدومن

مف�صلن كالتايل:

15255488348245037497عدد الأطفال التعليمي خارجي

171------10467عدد اأطفال امل�صاكن

71------5516عدد اأطفال الدمج والتدخل املبكر خارجي

5779--2831691299895عدد اأطفال التقييم النف�صي اخلارجي

10236-13125834226عدد الأطفال الذين مت دجمهم 

13119-20821212214عدد الأطفال اجلدد الذين مت ت�صجيلهم هذا العام

ر�صم بياين يبن اإح�صائية لاأق�صام التعليمية يف مراكز اجلمعية



البرامج العالجية والتأهيلية:
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869663357247104198118122282706الأطفال املخدومون خال العام
7993691482039216777122181995الأطفال امل�صجلون للمراجعة / املتابعة

187167678828668912228842الأطفال امل�صجلون ت�صجيًا جديداً
18848210941115341474792856158022162462397جل�صات العاج الطبيعي الفردية

2424352927342083754762158995612455جل�صات العاج الطبيعي اجلماعية
1690994841714386159167811572431426جل�صات العاج الوظيفي الفردية

3055666998274941238625612437جل�صات العاج الوظيفي اجلماعية
5827163982217433138787385322412530جل�صات عيادة النطق الفردية

7861163155204562364جل�صات عيادة النطق اجلماعية
44324821107819زيارات عيادة الأ�صنان

19411234364253163322جل�صات وحدة اجلبائر
409578627056134429792366322595626139جل�صات وحدة التمري�س

848522192616826975882492خدمات اخلدمة الجتماعية
31144351211الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�صائية

55130356226الأطفال الذين ا�صتفادوا من برنامج التدخل املبكر
91827الأطفال الذين ا�صتفادوا من برنامج التنبيه احل�صي

684843223037248عيادة العظام امل�صركة
5012351019126الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية

12719عيادة الأع�صاب امل�صركة مع م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي

األطفال الجدد:
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335912218539 11783354428عدد الأطفال املقبولن
10292 2930 70842544عدد الأطفال غر املقبولن

187167608828628912228831اإجمايل
37.4350.3040.00500.0046.7733.710.0035.7135.63الن�صبة املئوية لاأطفال غر املقبولن
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المهارات المكتسبة:
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الأطفال الذين تعلموا امل�صي با�صتخدام امل�صاية )10 
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152

الأطفال الذين تعلموا امل�صي با�صتقالية دون م�صاعدة 
397 2629131475)10 خطوات(

2214449173478155الأطفال الذين متكنوا من ا�صتخدام الكر�صي املتحرك

15 0 16422الأطفال الذين تعلموا امل�صي بالعكاز )10 خطوات(

121 386 342842الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�صهم يف الأكل

544123203 534145الأطفال الذين ي�صتطيعون الأكل مب�صاعدة

135 481415133339الأطفال الذين تعلموا الكام ب�صكل جيد

138 3513321371614الأطفال الذين تعلموا الكام ب�صكل ب�صيط

الأطفال الذين تعلموا الكام بالتوا�صل بو�صائل ات�صال 
58 812542414م�صاعدة

34     16 18الأطفال الذين حت�صن �صيان اللعاب لديهم

6354175  12982الأطفال الذين تعلموا الكتابة

41461510198 262436الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�صعوبة

65  240 4910الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�صتخدام الكمبيوتر

111 14165 57 19الأطفال الذين تعلموا ارتداء ماب�صهم بانف�صهم

797611231 70 40الأطفال الذين تعلموا ارتداء ماب�صهم مب�صاعدة

3834197 96 4142الأطفال الذين تدربوا على ا�صتخدام دورات املياه

الأطفال املميزين نظرا لكونهم كانوا على ن�صبة كبرة من 
193 256045432 54الإعاقة و حت�صنت حالتهم ب�صكل كبر



الزيارات:

 

�س
ريا

ال

دة
ج

كة 
م

مة
كر

امل

نة 
دي

امل
رة

نو
امل

ف
جلو

ا

ئل
حا

ر
ع�ص

ب 
نو

ج
�س

ريا
ال

حة
لبا

ا

يل
ما

إج ا

58 2116  11 19العاج الطبيعي

39 2116  11  العاج الوظيفي

32   7  1411 التمري�س

67 2116  151311اخلدمة الجتماعية

29   21  8  النطق و علل الكام

225 3427520091318اإجمايل

الخدمات االجتماعية:
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403  39134  105 125عدد الأطفال الذين متت درا�صة حلالتهم

704  2463  25 592عدد الأطفال امل�صتفيدين من خدمات اأخرى

عدد الأطفال الذين ا�صتفادوا من �صندوق 
186 25 2  40 119اخلدمة الجتماعية

عدد اجتماعات الأمهات )حما�صرات و 
80 2023  17317مناق�صات(

745 301572  28 600خدمات غر مبا�صرة

12 8 2    2رحات الأطفال خلارج اجلمعية

18      2 16حفات ترفيهية لاأطفال
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المتدربات:
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30      26 4اخلدمة الجتماعية
العاج الطبيعي )طالبات امتياز + 

88   80  431طالبات جامعيات(

0         ممر�صات

2      11 النطق و علل الكام

0         الأ�صنان

120   84280080اإجمايل

النشاط األكاديمي:
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1       1 درا�صة احلالة

44   20  177 حما�صرات

5 2    12 ور�س عمل

خارج الجمعية:
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7      16 موؤمترات / ندوات

14   1  121 ور�س عمل / دورات



تنمية الموارد البشرية: 
تويل اجلمعية مو�س���وع ا�س���تقطاب الكفاءات الب�س���رية الوطنية املتخ�س�سة اأولوية ق�س���وى، خا�سة يف ظل التو�سع 
الأفقي يف مراكز اجلمعية، ونهج تطوير برامج الرعاية املتخ�س�س���ة، ولتلبية ذلك التوجه مت تاأ�سي�ض اإدارة خا�سة 
جلذب الكفاءات، وتوفري بيئة عمل مناف�س���ة ت�س���هم يف عالج م�س���كلة الت�س���رب الوظيفي، وما تتعر�ض له الكفاءات 
العاملة يف اجلمعية من حماولت ا�س���تقطاب خارجية.ومن جهة اأخرى تتولى اإدارة املوارد الب�س���رية املهام اليومية 
وتوف���ري اخلدمات ملن�س���وبي اجلمعية الدائمني واملوؤقتني والبالغ عددهم )674( بالإ�س���افة اإل���ى الزوار لأداء مهام 

عملية ذات �سلة بن�ساط املركز واجلمعية.

االستثمار: 
�سمن التن�سيق امل�ستمر مع جلنة ال�ستثمار يتم متابعة ا�ستثمار ال�سيولة املتاحة من خالل قنوات بنكية حملية ذات 
طابع ا�س���تثماري عدمي املخاطر و�س���من الإطار ال�س���رعي ويكون ذلك من خالل التدقيق النقدي بني املوقف املايل 
بداية العام وحركة الإيرادات وامل�سروفات خالل العام والتي يتم خاللها حتديد فرتات ال�ستثمار املتاحة ومن ثم 

احل�سول على اأف�سل العوائد املمكنة. 

م�صروع خري مكة: 
ت�ساهم جلنة ال�ستثمار مع اللجنة املخت�سة لدرا�سة جدوى م�سروع خري مكة والذي مت تكليف اإحدى اأكرب ال�سركات 
العاملي���ة لتقدمي درا�س���ة اجلدوى والعمل قائم حاليًا لتحديد الهوية النهائية للم�س���روع والذي ميثل رافدًا اأ�سا�س���يًا 

لتمويل م�ساريع وبرامج اجلمعية امل�ستقبلية. 

 الشفافية المالية والرقابة المحاسبية: 
نظ���رًا لطبيعة العمل ومركزية ح�س���ابات اجلمعية بالأمانة العامة ولعالقة العمل امل�س���رتك والتكاملي بني الإدارات 
خا�س���ة اإدارة املوارد الب�س���رية واإدارة تنمية املوارد املالية اإ�سافة ملراكز اجلمعية خارج الريا�ض فاإن الإدارة املالية 

تتولى املهام الآتية:
Ó  اأداء جميع املعامالت ح�سب النظام املايل واملحا�سبي املتبع من حيث �سرف امل�ستحقات كافة وا�ستالم الإدارات

واملراجعة والتحليل والت�سجيل 
Ó .تاأمني احتياجات وم�سرتيات الإدارات والأق�سام املختلفة ح�سب اأنظمة امل�سرتيات وامل�ستودعات املتبعة
Ó  اإ�سدار املوازنة التقديرية للجمعية للعام 2014م
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التدقيق والرقابة الداخلية:
مت اإن�س���اء وحدة التدقيق والرقابة الداخلية باجلمعية باجلمعية بناء على تو�س���ية املراجع القانوين واعتماد �س���مو 

رئي�ض املجل�ض، وذلك ل�سمان:
Ó :اأعمال املراجعة والتدقيق املايل التي مت اإجنازها خالل العام
Ó .اإعداد الربامج واخلطة ال�سنوية التي يتم من خاللها الرقابة والتدقيق املايل للجمعية
Ó  التدقيق املايل ملعامالت امل�سروفات والتاأكد من �سحتها و اتباع ال�سيا�سات املالية للجمعية ب�ساأنها و�سالحيات

ال�سرف.
Ó  التدقيق املايل ملعامالت الإيرادات والتاأكد من اتباع ال�سيا�سات املالية للجمعية ب�ساأنها واإيداعها يف احل�سابات

البنكية املخ�س�سة لها.
Ó التدقيق املايل لباقي احل�سابات املالية مثل الأ�سول والذمم واملخ�س�سات
Ó .املراجعة ال�سابقة لالتفاقيات والعقود التي تربمها اجلمعية لتنمية املوارد املالية وال�ستثمار

تنمية الموارد المالية واألنشطة الخيرية: 
ميثل هدف توفري م�سادر متويل دائمة وثابتة حمورًا رئي�سًا يف ا�سرتاتيجية عمل اجلمعية، مبا ي�سمن مب�سيئة اهلل 

ا�ستمرارية خدماتها، ويف هذا ال�سدد مت حتقيق العديد من الإجنازات �سملت:
تعزيز التعاون مع �سركات الت�سالت وحت�سني الأداء من موؤ�س�سات تقدمي خدمة ال�� sms والتربع عن طريق  -

الرقم )5050( مما اأدى اإلى رفع امل�سرتكني اإلى اأكرث من مائة وخم�سني األف م�سرتك للعام املن�سرم وكانت 
15% وموبايلي 280% وزين %300   stc ��ن�سبة النمو يف عمالء ل

اإقامة اأول معر�ض متخ�س�ض مل�ستلزمات الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة مب�ساركة 85 موؤ�س�سة وعدد 4500 زائر على  -
مدى ثالثة اأيام وفق مفهوم جتاري يحقق عائدًا للجمعية.

اإطالق برنامج »يعطيك خريها« لل�سياقة الآمنة و مت توقيع 7 اتفاقيات بهذا اخل�سو�ض من خالل جلنة تنفيذية  -
لالإ�سراف على احلملة.

توقيع اتفاقيات مع عدد من الرعاة مثل �سركة �سل وموبايلي و�سابك. -
تعزيز النمو يف الربامج اخلريية حيث كان هناك زيادة قدرها 15% يف الدخل يف كل من بطاقات التهاين ومبادرتي. -
العمل على تفعيل التربع الإلكرتوين ب�سورة غري م�سبوقة  -
اإقامة اأركان لت�سويق م�سروع خري مكة يف مراكز جتارية يف مدينة الريا�ض لقت جناحا وتفاعال. -
تفعيل ال�سدقة الإلكرتونية يف البنك الهولندي اإثر النجاح الذي حتقق مع البنوك الأخرى. -
تنظيم منا�سبة خا�سة لتكرمي ال�سركاء الداعمني -



التفاقيات التي مت توقيعها خالل العام 2013م 
Ó .اتفاقية �سركة �سل العاملية للخدمات املحدودة
Ó .اتفاقية موؤ�س�سة الندماج الجتماعي
Ó .اتفاقية �سركة اآيدك�ض
Ó .اتفاقية �سركة توكيالت اجلزيرة
Ó .اتفاقية �سركة الوعالن لل�سيارات
Ó .اتفاقية رابطة دوري املحرتفني ال�سعودي
Ó .)اتفاقية �سركة احتاد ات�سالت موبايلي )رعاية
Ó .)اتفاقية ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك
Ó .اتفاقية جمموعة احلكري للفنادق
Ó .جتديد اتفاقية �سركة العزيزية بندة املتحدة
Ó .اتفاقية اأبراج املريديان مبكة املكرمة
Ó .جتديد اتفاقية موؤ�س�سة غدوف
Ó .جتديد اتفاقية موؤ�س�سة طريق اخلري
Ó .كما يوجد اأكرث من )40( اتفاقية رعاية ب�سروط خمتلفة للأن�سطة

برامج العالقات العامة والتوعية:
تتع���دد مهام اإدارة العالقات العام���ة والإعالم يف اجلمعية مبا يتوازى مع حجم خريط���ة اأداء اجلمعية، وبراجمها 
�س���واء على �سعيد اخلدمة، اأو على �س���عيد تنمية املوارد، اأو على �سعيد ح�سد الوعى املجتمعى جتاه ق�سية الإعاقة، 
وجت�س���د خمرجات الإدارة حجم الإجناز الذى حققته اجلمعية على ال�س���عد امل�سار اليها، ونظمت اإدارة العالقات 

العامة والإعالم و�ساركت يف العديد من الأن�سطة والفعاليات �سملت:
Ó  تنظيم عدد من الندوات الثقافية واملتخ�س�سة مثل »ندوة ال�سلل الدماغي« و ندوة »الإعالم اجلديد يف ت�سويق

الربام���ج اخلريي���ة.« وندوة »توظيف املعوقني« و لقاء الإعالم التطوعي الأول، و الإعداد لندوة »امل�س���تجدات يف 
تعليم ذوي الإعاقة وتاأهيلهم.« 

Ó .ملتقى امل�سئولية الجتماعية الأول للجمعيات اخلريية
Ó .حفل اجلمعية باليوم العاملي لالإعاقة
Ó .)حفل توقيع اتفاقية برنامج )اإقامة وعطاء
Ó .حفل مرور 20 �سنه على اإ�سدار جملة اخلطوة وتوقيع اتفاقية التعاون مع املجموعة ال�سعودية لأبحاث والت�سويق
Ó .حفل تد�سني برنامج )يعطيك خريها( مبركز الريا�ض
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Ó .حفل افتتاح معر�ض �سياء
Ó .حفل توقيع اتفاقية برنامج البتعاث الداخلي مع �سركة �سابك
Ó .لقاء تعريفي مل�سروع جمعية الأطفال املعوقني بجازان
Ó .دورة تدريبية عن �سناعة الربامج وامل�ساريع اخلريية وت�سويقها
Ó .معر�ض »كيف نراهم »لل�سور الفوتوغرافية
Ó .توقيع اتفاقية »دع الباقي لهم م« ع �سركة التميمي
Ó .حفل تد�سني برنامج )نقل اأطفال اجلمعية( بالتعاون مع بنك الريا�ض
Ó .توقيع اتفاقية رعاية مع �سركة �سل و تنظيم حفل تكرمي داعمي برنامج مبادرتي
Ó .حفل افتتاح مركز اجلمعية بجنوب الريا�ض
Ó 2013 – 2012 حفل )ليلة وفاء( لل�سركات والداعمني للجمعية لعام
Ó .حفل اليوم الوطني
Ó .توقيع اتفاقية تعاون بني اجلمعية والربيد املمتاز
Ó .اإطالق م�سروع تغريدة اخلري
Ó  .امل�ساركة يف حفل مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة مبنا�سبة مرور 20 عاما
Ó .حفل تكرمي بنك الريا�ض وت�سليم �سيك ريع برنامج ال�سدقة الإلكرتونية
Ó .اأم�سية �سعرية لل�سيخ عائ�ض القرين
Ó .توقيع اتفاقية تعاون م�سرتك بني اجلمعية وكودو
Ó .اطالق م�سروع افرح وفرحهم مع جمموعة احلكري لل�سياحة والتنمية
Ó  .ال�سحور اخلريي الن�سائي
Ó .فعالية م�سابقة ومعر�ض )ري�سة فنان( بالتعاون مع م�ست�سفى دلة
Ó .ماراثون رواد الأمل الثالث بالتعاون مع جامعة امللك �سعود
Ó  .الإعداد للمعر�ض الأول لالخرتاعات خلدمة ذوي الإعاقة

كما ا�س���تقبلت الأمانة العامة للجمعية يف مركز الريا�ض العديد من الزيارات مل�س���ئولني واأع�س���اء �س���رف اجلمعية 
والداعمني من ال�سركات واملوؤ�س�سات والهيئات كما ا�ستقبلت جنوما ريا�سيني وفنانني ومثقفني ووفودا من املدار�ض 

واجلامعات احلكومية والأهلية 

برامج اإلعالم والنشر:
 لكون حمور الإعالم والتوعية يعد اأحد اأ�سالع مثلث ا�سرتاتيجية اجلمعية يف الت�سدي لق�سية الإعاقة، فقد وا�سل 
الأداء الإعالمي للجمعية متيزه وريادته متبنيًا برامج متفردة واأن�سطة متعددة يف حماولة ملواكبة ذلك الكم الهائل 



من الإجنازات التي متت خالل العام املن�سرم، ومن ذلك:
Ó .اإعداد كتاب اجلمعية مبنا�سبة مرور 30 عامًا
Ó  تنفيذ احلملة الإعالنية الإعالمية للجمعية خالل �س���هر رم�س���ان 1434ه� و�سملت )الإعالم اجلديد، القنوات

الف�س���ائية والإذاعية، و�سائل التوا�س���ل الإلكرتوين، اإعالنات ال�س���وارع، مراكز اإعالمية يف الأ�سواق، اإعالنات 
امليجا كوم، ال�س���حف، مطويات، اإعالنات امل�س���اجد، اإعالنات متحركة، ر�س���ائل هات���ف، اإعالنات باملالعب، 

اإعالنات ب�سالت املطارات(.
Ó  الن�ساط االإعلمي املواكب حلفل افتتاح مراكز اجلمعية اجلديدة
Ó .الن�ساط االإعلمي املواكب للدورة 18 مل�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني
Ó .حفل مرور ع�سرين عامًا على اإ�سدار جملة اخلطوة
Ó .اإنتاج فيلم توثيقي عن �سرية جملة اخلطوة
Ó .اإ�سدار 8 اأعداد من جملة اخلطوة
Ó .)ندوة وور�سة عمل )ت�سويق الربامج وامل�ساريع اخلريية عن طريق الإعالم اجلديد
Ó .)امللتقى الأول للم�سوؤولية الجتماعية واجلمعيات اخلريية حتت عنوان )م�سوؤوليتنا ملجتمعنا
Ó  ،امللتقى الأول للعالقات العامة للجمعيات اخلريية، بالتعاون مع اجلمعية ال�س���عودية للعالقات العامة والإعالن

حتت عنوان )نلتقي لرنتقي(.
Ó .)!لقاء الإعالم التطوعي الأول حتت عنوان)الإعالم التطوعي.. كيف يخدم املجتمع؟
Ó .تطوير موقع اجلمعية على �سبكة النرتنت وتويرت والفي�ض بوك
Ó .اإعداد اأر�سيف �سحفي اإلكرتوين للمواد الإعالمية عن اجلمعية
Ó .التقرير ال�سنوي للجمعية
Ó  .اخلطة الإعالمية ملنا�سبة حفل الوفاء لل�سركاء، و كتيبات م�سروع اأ�سهم اخلري
Ó  .ن�سرة �سحفية مبنا�سبة اليوم العاملي لالإعاقة، وملف توثيقي لالإنتاج الإعالمي للجمعية
Ó .اإ�سدار 25من الكتيبات التعريفية والتوعوية
Ó .ن�سر نحو )950( مادة �سحفية تت�سمن اأخبارًا وت�سريحات وتقارير وحوارات ومقالت
Ó  العربية، وروتانا خليجية، القناة الأولى والثانية ال�سعودية والريا�سية ،M.B.C ،التن�س���يق مع حمطات الإخبارية

ال�سعودية، املجد، القت�سادية، ال�سحة، لإجراء حوارات مع م�سئويل اجلمعية وتغطية املنا�سبات.
Ó .اإعداد احلملة الإعالمية املواكبة ملعر�ض )�سياء( و م�ساندة اأن�سطة تنمية املوارد
Ó  اإ�س���دار ن�س���رة خا�س���ة مبنا�س���بة ال���دورة 18 مل�س���ابقة الأم���ري �س���لطان ب���ن �س���لمان حلف���ظ الق���راآن الكرمي

لالأطفال المعوقين.
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مركز االتصال: 
عملت اجلمعية على تطوير مركز الت�س���ال املجاين من خالل التعاون مع �س���ركة متخ�س�س���ة لتطوير نظام الرد 
الآيل وتاأمني نظام خا�ض باملركز لر�س���د املكاملات وت�س���جيلها وعمل حتليل لكافة الت�سالت الواردة، واأدى املركز 

دورًا ملمو�سًا يف عدد من الأن�سطة واملنا�سبات التي نظمتها اجلمعية اأو �ساركت فيها.

برنامج توظيف المعوقين:
وا�س���لت اجلمعية ب�س���راكة مع البنك ال�س���عودي الربيطاين )�س���اب( تنفيذ برنامج توظيف املعوقني، بالتعاون مع 
موؤ�س�س���ات و�س���ركات القطاع اخلا�ض، حيث ُيعد توظيف املعوق واإتاحة الفر�س���ة له خلدمة نف�سه وجمتمعه تتويجًا 

لكافة برامج التعليم والعالج والتاأهيل. 

الرياض: 
الن�صاءالرجالعدد امللتقيات

1165
9242من مت توظيفهم

71عدد ال�سركات امل�ستفيدة

جدة: 
الن�صاءالرجالعدد امللتقيات

1165
33799من مت توظيفهم

311ال�سركات امل�ستفيدة

مكة المكرمة: 
الن�صاءالرجالعدد امللتقيات

422
5342من مت توظيفهم

33ال�سركات امل�ستفيدة



المدينة المنورة: 
الن�صاءالرجالعدد امللتقيات

422
1712من مت توظيفهم

23ال�سركات امل�ستفيدة

حائل:
الن�صاءالرجالعدد امللتقيات

211
3810من مت توظيفهم

33ال�سركات امل�ستفيدة

الجوف: 
الن�صاءالرجالعدد امللتقيات

211
146من مت توظيفهم

7ال�سركات امل�ستفيدة

عسير: 
الرجالعدد امللتقيات

11
44من مت توظيفهم

11 ال�سركات امل�ستفيدة
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برامج العضوية: 
 ميثل اأع�ساء اجلمعية العمومية الظهري ال�سرتاتيجي الذي ميثل بنك اخلربات واجلهود التطوعية والدعم املادي 
واملعنوي، اإذ تعول عليهم اجلمعية كثريًا يف خططها التو�سعية، ويف قيا�ض مدى الر�سا عن اأدائها، ويف هذا ال�سدد 
تولى الأمانة العامة برامج تنمية الع�سوية اأهمية خا�سة، الأمر الذي �سهد خالل العام املن�سرم موؤ�سرات اإيجابية 

عديدة منها:
Ó  بلغ اإجمايل عدد الأع�ساء العاملني باجلمعية العمومية الذين وفوا بالتزاماتهم املالية ممن يحق لهم الت�سويت

)867( ع�سوًا للعام 2013م وتتم متابعة برنامج ت�سديد التزامات الع�سوية حتى نهاية العام املايل 2013م. 
Ó  مت خالل العام املن�سرم ا�ستقطاب )226( ع�سوا، وجاء توزيعهم على مراكز اجلمعية على النحو التايل

الأمانة العامة 
والريا�ض

مكة 
املكرمة

جدة
املدينة 
املنورة

حائلاجلوف
مكتب مركز 

ع�صري
مكتب مركز 

الباحة
الإجمايل

354166781254855932867عدد الأع�صاء العاملن 

الأع�صاء الذين مت 
ا�صتقطابهم خال العام

40604920351435226

   



العضوية الشرفية: 
بعد اإقرار برنامج الع�سوية ال�سرفية يف الجتماع احلادي والع�سرين للجمعية العمومية وم�سادقة مقام الوزارة عليه، 
مت تفعيل الربنامج والإعالن عن اأع�س���اء ال�س���رف يف احتفال اجلمعية املقام بتاريخ 5 رم�س���ان 1428ه� مبركز امللك 
فهد الثقايف برعاية كرمية من لدن �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض حفظه 

اهلل، حيث بلغ عدد اأع�ساء ال�سرف 220 ع�سوًا �سملت حتى الآن )181( �سخ�سية و )39( جهة وبياناتهم كالتايل:

اأ�صحاب
ال�صمو الأمراء

اأ�صحاب 
املعايل وال�صعادة

اأع�صاء جمل�س 
الإدارة الأول

العاملون لثاث 
دورات باملجل�س

اجلهات احلكومية 
والهيئات

ال�صركات 
واملوؤ�ص�صات الأهلية

46120871623

جائزة الجمعية:
تت�س���كل جلنة اجلائزة للدورة الثامنة برئا�س���ة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ض 

جمل�ض الإدارة، وبع�سوية نخبة من امل�سئولني والأكادمييني، وخالل العام املن�سرم مت الآتي:
Ó  قام���ت اأمان���ة اجلائ���زة مبراجع���ة لئح���ة جائ���زة اجلمعية واإج���راء بع����ض التعدي���الت عليه���ا ومت اعتمادها 

من لجنة الجائزة.
Ó  .مت اإعداد جدول زمني لالئحة لهذا العام ومت اعتماده من اأع�ساء اللجنة
Ó   .جاري الإعداد لالإعالن عن جائزة اجلمعية للدورة الثامنة خالل العام املايل 2014م
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التدريب والتطوير: 

املركز

برامج 
التدريب 
ملن�صوبي 
اجلمعية

امل�صتفيدون
برامج 

التدريب 
لاأمهات

اجلامعات امل�صتفيدةامل�صتفيدون
 من برامج اجلمعية

التدريب 
امليداين

الزيارات 
امليدانية

مركز 
201 55165529الريا�ض

6 جامعات )امللك �سعود – الأمرية 
نورة – معهد اأكادميية القن�سل- 

الإمام حممد بن �سعود – كلية املعرفة(
 235309

355 34 669 43 مركز جدة
7 جامعات )كلية البرتجي-كلية فقية- 
امللك عبدالعزيز- امللك �سعود- كلية 
العلوم الطبية التطبيقية- كلية دار 

احلكمة- امللك في�سل(
 34 229

مركز مكة 
3 جامعات )اأم القرى – العربية 7548130املكرمة

2588املفتوحة – كلية التمري�ض(

مركز 
املدينة 
املنورة

4 جامعات )طيبة – كلية الغد – كلية --445
88240العلوم الأ�سرة – كلية التمري�ض(

مركز 
1217جامعة حائل1473197حائل

مركز 
3 جامعات )اجلوف – امللك 548350اجلوف

1043عبدالعزيز-امللك �سعود(
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األوقاف واالستثمار الخيري: 
متثل الأوقاف وامل�سروعات ال�ستثمارية اخلريية �سمانة رئي�سة ل�ستمرار خدمات اجلمعية املجانية، وداعما ل غنى عنه 
خلط���ط التو�س���ع والتطوير، ومن ثم فقد كثف جمل����ض الإدارة من جهوده لإثراء قاعدة الأوق���اف اخلريية، وتبنى عددا 
من امل�سروعات اخلريية ال�ستثمارية املبتكرة والتي تتوفر فيها كافة �سمانات اجلدوى القت�سادية، وجتنب املخاطرة.

وبالتوازي مع التو�س����ع الأفقي يف مراكز اجلمعية �س����عى جمل�ض الإدارة اإلى اأن يالزم كل مركز جديد م�س����روع وقفي، 
اأو م�س����روع ا�س����تثماري تخ�س�����ض اإيراداته لدعم ميزانية ت�س����غيل املركز، وخالل الدورة املن�سرمة جنح املجل�ض يف 
النطالق يف م�سروع تاريخي ميثل نقلة يف م�سادر موارد اجلمعية املالية، هو م�سروع »خري مكة »ال�ستثماري يف مكة 
املكرمة، حيث مت اإنهاء كافة الإجراءات املتعلقة بتوثيق ملكية الأر�ض التي �سيقام عليها امل�سروع، كما مت النتهاء من 
الت�س����ميمات املعمارية، ورخ�ض البناء، و�سي�سم امل�س����روع عدة مكونات رئي�سة اأبرزها مبنى الأمري �سلطان بن عبد 
العزيز ال�س����تثماري اخلريي، ومبنى الأمري �س����لمان اخلريي ال�ستثماري، وم�س����روع عمالء بندة اخلريي، وم�سروع 

عمالء �سركة الت�سالت ال�سعودية، وم�سروع »اأ�سهم اخلري« الذى وجد تفاعاًل مميزًا من اأهل اخلري.
كما باتت الأوقاف ت�س���كل ن�س���بة جيدة من ميزانيات الت�س���غيل للجمعية ومراكزها وترتكز اأكرثها يف مكة املكرمة 

واملدينة املنورة وجدة والريا�ض، وفيما يلي قائمة بها:
الأوقاف:

Ó وقف الأمري عبد املجيد بن عبد العزيز مبكة املكرمة
عمارتان بحي العزيزية اجلنوبية تقع على �سارع عبد اهلل خياط  -
Ó وقف اأم القرى مبكة املكرمة
عمارة بحي العزيزية اجلنوبية - �سارع الدعوة. -
Ó وقف ال�سيخ حممد �سالح حمزة �سرييف مبكة املكرمة
ثالث عمائر منها عمارتان ركنيتان )�سقق �سكنية( والو�سطى مكاتب اإدارية بحي الن�سيم. -
Ó  وقف ال�سيدة زين بنت اأحمد عبد املجيد مبكة املكرمة
�سقتني رقم )252 -352( يف الربج الثاين يف حي العزيزية خمطط )اجلوهرة( ال�سفة ال�سرقية �سارع منازل العني  -
Ó  وقف ال�سيد ر�سا بن حممد بن عبا�ض خمتار مبكة املكرمة
عمارة �سكنية من خم�سة اأدوار م�ساحتها )455(م2 بحي اخلالدية. -
Ó وقف ال�سيخ عبد الرحمن الرتكي باملدينة املنورة
عمارة �سكنية مبنطقة املغي�سلة بحي العنربية – خلف اأمانة املدينة املنورة. -
Ó وقف ال�سيد عبد اهلل على ح�سن عطية بجدة
حي البغدادية ال�سرفية غرب )طريق امللك فهد( ال�ستني �سابقًا. -
عمارة �سكنية �سغرية )07( م2 مكونة من اأربعة اأدوار. -
Ó وقف ال�سيدة زين بنت اأحمد عبد املجيد بجدة



65 �سارع جويرية بنت احلارث املتفرع جنوبًا من �سارع حراء بحي ال�ساطىء. -
فيال �سكنية )005( م2. -
Ó وقف عبد اهلل بن عبد الرحمن الفار�ض
عمارة مكاتب ومعار�ض بحي العليا  -
Ó  وقف ال�سيخ عبد اهلل احلقيل
عمارة جتارية  -
خ�س�ض ن�سبة من اإيرادها ل�سالح اجلمعية  -

امل�صروعات اخلريية ال�صتثمارية: 
Ó م�سروع واحة طيبة باملدينة املنورة
برج �سكني وجتاري يف حي ب�ساعة -املنطقة املركزية. -
Ó واحة النظيم – طريق خري�ض بالريا�ض
موؤجرة على �سركة بندة العزيزية املتحدة  -
Ó واحة امل�سيف طريق اأبي بكر ال�سديق بالريا�ض
موؤجرة على �سركة بند العزيزية املتحدة  -
Ó واحة العزيزية – طريق الن�سر بالريا�ض
موؤجرة على �سركة العزيزية بندة املتحدة ملدة خم�سة ع�سرعاما  -
امل�سروع ال�ستثماري مبركز جدة -
تاأجري اجلزء الأمامي من مركز اجلمعية بجدة على كل من مدار�ض الي�سر العاملية، وال�سركة ال�سامية. -
Ó امل�سروع ال�ستثماري مبركز الريا�ض
تاأجري جزء من مبني مركز اجلمعية بالريا�ض على اأكادميية الفي�سل  -

تفعيل المعامالت اإللكترونية: 
باإ�س���راف جلنة تقنية املعلومات تولت اإدارة احلا�س���ب الآيل تنفيذ برنامج تفعي���ل املعامالت الإلكرتونية من خالل 
حتديث اخلوادم اخلا�سة باملركز الرئي�سي لتتحمل ال�سغط املتزايد نتيجة لزدياد عدد املوظفني والتطبيقات التي 

يعملون عليها ولتحمل اأعباء الربط بني املراكز 

مركز المعلومات: 
تقوم وحدة الت�سالت الإدارية بعمل مركز املعلومات للجمعية من خالل جمموعة من الربامج والتي حُتدث ب�سكل 
دوري وهي: برنامج اأ�س���ماء اأع�س���اء جمل�ض الإدارة واللجان العاملة باجلمعية – برنامج قرارات وتو�سيات جمل�ض 
الإدارة واللج���ان العاملة باجلمعية – برنام���ج مرافق اجلمعية – برنامج توثيق تاريخ اجلمعية – برنامج اجلهات 
والأفراد الذين كرمتهم اجلمعية – برنامج الأرا�سي، وتقوم الوحدة بتزويد اأمانة اجلمعية وباقي اإدارات اجلمعية 

باملعلومات التي يحتاجونها لت�ساعدهم يف اتخاذ القرارات املنا�سبة 
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مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
يعد مركز امللك فهد بن عبد العزيز لرعاية الأطفال املعوقني بالريا�ض الذراع التنفيذي لالأمانة العامة للجمعية يف 
تطبيق الربامج والأن�سطة املحورية لكون املقر الرئي�ض يجمع اجلهازين، اإلى جانب توفر اخلربات العري�سة ملن�سوبي 
املركز، وما يحظى به املركز من ثقة جمتمعية عري�سة، الأمر الذى جعله مرجعية علمية بحثية تدريبية ت�سخي�سية 
توعوية لكل ما يتعلق بق�س����ية الإعاقة لدى الأطفال.وخالل العام املن�س����رم وا�س����ل املرك����ز دوره الوطني الرائد من 

خالل حماور عدة، وتلقى اجلداول التالية ال�سوء بلغة الأرقام على حجم الإجناز الذي يحققه املركز �سنويًا:

العددمركز امللك فهد بالريا�س

25عدد املعلمات

16الف�سول الدرا�سية

594الأطفال املخدومون

152اأطفال التعليمي خارجي

104اأطفال امل�ساكن

55اأطفال الدمج والتدخل املبكر خارجي

283اأطفال التقييم النف�سي اخلارجي

131الأطفال الذين مت دجمهم 

20الأطفال اجلدد الذين مت ت�سجيلهم هذا العام
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البرامج العالجية والتأهيلية: 
العددبرامج الرعاية العالجية التاأهلية

869الأطفال املخدومون خالل العام

799الأطفال امل�سجلون للمراجعة / املتابعة

187الأطفال امل�سجلون ت�سجياًل جديدًا

18848جل�سات العالج الطبيعي الفردية

2424جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية

16909جل�سات العالج الوظيفي الفردية

3055جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

5827جل�سات عيادة النطق الفردية

786جل�سات عيادة النطق اجلماعية

443زيارات عيادة الأ�سنان

1941جل�سات وحدة اجلبائر

4095جل�سات وحدة التمري�ض

848خدمات اخلدمة الجتماعية

31الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�سائية

138الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التدخل املبكر

9الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التنبيه احل�سي

68عيادة العظام امل�سرتكة

50الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية

12عيادة الأع�ساب امل�سرتكة مع م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي



المهارات المكتسبة:
العدداملهارات

46الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات(

26الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة )10 خطوات(

22الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

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

34الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

53الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

48الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

35الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

8الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�سل بو�سائل ات�سال م�ساعدة

6الأطفال الذين تعلموا البلع

17الأطفال الذين حت�سن البلع لديهم

8الأطفال الذين توقف �سيالن اللعاب لديهم

18الأطفال الذين حت�سن �سيالن اللعاب لديهم

12الأطفال الذين تعلموا الكتابة

26الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

19الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم بانف�سهم

40الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

41الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

 86الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض عادية

 44الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض الرتبية الفكرية
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برامج التدريب والتطوير:

املركز
برامج التدريب 

ملن�صوبي 
اجلمعية

امل�صتفيدون
برامج 

التدريب 
لاأمهات

اجلامعات امل�صتفيدةامل�صتفيدون
 من برامج اجلمعية

التدريب 
امليداين

الزيارات 
امليدانية

مركز 
201 55165529الريا�ض

6 جامعات )امللك �سعود 
– الأمرية نورة – معهد 

اأكادميية القن�سل- 
الأمام حممد بن �سعود 

– كلية املعرفة(

 235309
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مركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة
حق���ق مرك���ز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة نقلة ملمو�س���ة على �س���عيد اأعداد الأطف���ال املخدومني يف برامج 
الرعاي���ة العالجية والتاأهيلية والذين و�س���ل عددهم خالل العام املن�س���رم اإلى اأكرث م���ن 660 طفاًل وطفلة، فيما 

متكن املركز من دمج 41 طفاًل يف مدار�ض التعليم العام بعد اكتمال تاأهيلهم.

البرامج التعليمية التربوية

العددمركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة

22عدد املعلمات 

7الف�سول الدرا�سية

307الأطفال املخدومني

55عدد الأطفال التعليمي خارجي

67اأطفال امل�ساكن

16اأطفال الدمج والتدخل املبكر خارجي

169اأطفال التقييم النف�سي اخلارجي

25الأطفال الذين مت دجمهم 

8الأطفال اجلدد الذين مت ت�سجيلهم هذا العام
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البرامج العالجية والتأهيلية: 
العددبرامج الرعاية العاجية التاأهيلية

663الأطفال املخدومون خالل العام

369الأطفال امل�سجلون للمراجعة / املتابعة

167الأطفال امل�سجلون ت�سجياًل جديدًا

21094جل�سات العالج الطبيعي الفردية

3529جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية

9484جل�سات العالج الوظيفي الفردية

666جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

1639جل�سات عيادة النطق الفردية

1163جل�سات عيادة النطق اجلماعية

248زيارات عيادة الأ�سنان

1234جل�سات وحدة اجلبائر

7862جل�سات وحدة التمري�ض

522خدمات اخلدمة الجتماعية

144الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�سائية

130الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التدخل املبكر

18الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التنبيه احل�سي

48عيادة العظام امل�سرتكة

12الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية



المهارات المكتسبة:
العدداملهارات

26الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات(

29الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة )10 خطوات(

14الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

6الأطفال الذين تعلموا امل�سي بالعكاز )10 خطوات(

28الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

41الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

14الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

13الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

1الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�سل بو�سائل ات�سال م�ساعدة

 الأطفال الذين تعلموا البلع

 الأطفال الذين حت�سن البلع لديهم

 الأطفال الذين توقف �سيالن اللعاب لديهم

 الأطفال الذين حت�سن �سيالن اللعاب لديهم

9الأطفال الذين تعلموا الكتابة

24الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

9الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم بانف�سهم

 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

 42الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

27 الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض عادية

8 الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض الرتبية الفكرية

 الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�سبة كبرية من الإعاقة و حت�سنت حالتهم ب�سكل كبري
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برامج التدريب والتطوير:

برامج التدريب املركز
برامج التدريب امل�صتفيدونملن�صوبي اجلمعية

اجلامعات امل�صتفيدةامل�صتفيدونلاأمهات
 من برامج اجلمعية

التدريب 
امليداين

الزيارات 
امليدانية

مركز 
355 34 669 43 جدة

7 جامعات )كلية 
البرتجي-كلية فقية- 

امللك عبدالعزيز- امللك 
�سعود- كلية العلوم الطبية 

التطبيقية- كلية دار 
احلكمة- امللك في�سل(

 34 229
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مركز األمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
ت�س���اعد ب�س���كل ملحوظ عدد الأطفال الذين يحت�س���نهم الق�س���م التعليمي مبركز الأمري �س���لطان بن عبد العزيز 

باملدينة املنورة لي�سل اإلى 181طفاًل، كما حقق برنامج الدمج جناحًا ملحوظًا 

البرامج التعليمية التربوية:

العددمركز الأمر �صلطان بن عبد العزيز

19عدد املعلمات

9الف�سول الدرا�سية

181الأطفال املخدومون

83عدد الأطفال التعليمي خارجي

-اأطفال امل�ساكن

-اأطفال الدمج والتدخل املبكر خارجي

98اأطفال التقييم النف�سي اخلارجي

34الأطفال الذين مت دجمهم

21الأطفال اجلدد الذين مت ت�سجيلهم هذا العام
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البرامج العالجية والتأهيلية: 
العددبرامج الرعاية العاجية التاأهيلية

247الأطفال املخدومون خالل العام

203الأطفال امل�سجلون للمراجعة / املتابعة

88الأطفال امل�سجلون ت�سجياًل جديدًا

4147جل�سات العالج الطبيعي الفردية

4208جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية

جل�سات العالج الوظيفي الفردية

جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

1743جل�سات عيادة النطق الفردية

جل�سات عيادة النطق اجلماعية

21زيارات عيادة الأ�سنان

42جل�سات وحدة اجلبائر

1344جل�سات وحدة التمري�ض

616خدمات اخلدمة الجتماعية

الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�سائية

6الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التدخل املبكر

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التنبيه احل�سي

22عيادة العظام امل�سرتكة

10الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية



المهارات المكتسبة:
العدداملهارات

16الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات(

14الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة )10 خطوات(

9الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

2الأطفال الذين تعلموا امل�سي بالعكاز )10 خطوات(

 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

 الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

13الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

13الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سي

5الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�سل بو�سائل ات�سال م�ساعدة

 الأطفال الذين تعلموا البلع

 الأطفال الذين حت�سن البلع لديهم

 الأطفال الذين توقف �سيالن اللعاب لديهم

 الأطفال الذين حت�سن �سيالن اللعاب لديهم

 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم بانف�سهم

 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

 الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

13الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض عادية

10الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض الرتبية الفكرية
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برامج التدريب والتطوير:

املركز
برامج التدريب 

ملن�صوبي 
اجلمعية

امل�صتفيدون
برامج 

التدريب 
لاأمهات

اجلامعات امل�صتفيدةامل�صتفيدون
 من برامج اجلمعية

التدريب 
امليداين

الزيارات 
امليدانية

مركز 
املدينة 
املنورة

445--
4 جامعات )طيبة 

– كلية  الغد  – كلية 
العلوم الأ�سرة – كلية 

التمري�ض(
88240
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مركز األمير سلمان بن عبد العزيز بمنطقة حائل 
�ساعف مركز الأمري �سلمان بن عبد العزيز بحائل اأعداد الأطفال الذين ي�ستفيدون من خدمات الق�سم التعليمي، 

لي�سل اإلى 143طفاًل بزيادة ت�سل اإلى نحو 300% عن العام ما قبله.

البرامج التعليمية التربوية:

العددمركز الأمر �صلمان بن عبد العزيز بحائل

10عدد املعلمات 

5الف�سول الدرا�سية

143اإجمايل الأطفال املخدومني

48الأطفال التعليمي خارجي

-اأطفال امل�ساكن

-اأطفال الدمج والتدخل املبكر خارجي

95اأطفال التقييم النف�سي اخلارجي

22الأطفال الذين مت دجمهم 

22الأطفال اجلدد الذين مت ت�سجيلهم هذا العام
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البرامج العالجية والتأهيلية: 
العددبرامج الرعاية العالجية التاأهيلية

198الأطفال املخدومون خالل العام

167الأطفال امل�سجلون للمراجعة / املتابعة

66الأطفال امل�سجلون ت�سجياًل جديدًا

2856جل�سات العالج الطبيعي الفردية

476جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية

1591جل�سات العالج الوظيفي الفردية

7494جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

878جل�سات عيادة النطق الفردية

جل�سات عيادة النطق اجلماعية

107زيارات عيادة الأ�سنان

53جل�سات وحدة اجلبائر

2366جل�سات وحدة التمري�ض

69خدمات اخلدمة الجتماعية

1الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�سائية

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التدخل املبكر

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التنبيه احل�سي

37عيادة العظام امل�سرتكة

19الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية

عيادة الأع�ساب امل�سرتكة مع م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي



المهارات المكتسبة:
العدداملهارات

12الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات(

5الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة )10 خطوات(

34الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

 الأطفال الذين تعلموا امل�سي بالعكاز )10 خطوات(

8الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

44الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

33الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

16الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

24الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�سل بو�سائل ات�سال م�ساعدة

 الأطفال الذين تعلموا البلع

 الأطفال الذين حت�سن البلع لديهم

 الأطفال الذين توقف �سيالن اللعاب لديهم

 الأطفال الذين حت�سن �سيالن اللعاب لديهم

63الأطفال الذين تعلموا الكتابة

46الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

16الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم بانف�سهم

97الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

8الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

18الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض عادية

1الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض الرتبية الفكرية
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برامج التدريب والتطوير:

املركز
برامج التدريب 

ملن�صوبي 
اجلمعية

امل�صتفيدون
برامج 

التدريب 
لاأمهات

اجلامعات امل�صتفيدةامل�صتفيدون
 من برامج اجلمعية

التدريب 
امليداين

الزيارات 
امليدانية

1217جامعة حائل1473197مركز حائل
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مركز مكة المكرمة
 ا�س���تفاد 177 طفاًل وطفلة من برامج الق�س���م التعليمي يف مركز مكة املكرمة خالل العام الدرا�س���ي 

املن�سرم، فيما قدم املركز برامج الرعاية العالجية والتاأهيلية لأكرث من 350 طفاًل. 

البرامج التعليمية التربوية:

العددمركز مكة املكرمة

10عدد املعلمات

5الف�سول الدرا�سية

177الأطفال املخدومون

48الأطفال التعليمي خارجي

-اأطفال امل�ساكن

-اأطفال الدمج والتدخل املبكر خارجي

129اأطفال التقييم النف�سي اخلارجي

8الأطفال الذين مت دجمهم 

21الأطفال اجلدد الذين مت ت�سجيلهم هذا العام
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البرامج العالجية والتأهيلية: 
العددبرامج الرعاية العاجية التاأهيلية

357الأطفال املخدومون خالل العام

148الأطفال امل�سجلون للمراجعة / املتابعة

67الأطفال امل�سجلون ت�سجياًل جديدًا

11153جل�سات العالج الطبيعي الفردية

273جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية

1714جل�سات العالج الوظيفي الفردية

99جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

822جل�سات عيادة النطق الفردية

155جل�سات عيادة النطق اجلماعية

زيارات عيادة الأ�سنان

36جل�سات وحدة اجلبائر

7056جل�سات وحدة التمري�ض

192خدمات اخلدمة الجتماعية

35الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�سائية

35الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التدخل املبكر

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التنبيه احل�سي

43عيادة العظام امل�سرتكة

35الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية

7عيادة الأع�ساب امل�سرتكة مع م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي



المهارات المكتسبة:
العدداملهارات

12الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات(

13الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة )10 خطوات(

44الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

4الأطفال الذين تعلموا امل�سي بالعكاز )10 خطوات(

42الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

45الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

15الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

32الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

2الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�سل بو�سائل ات�سال م�ساعدة

10الأطفال الذين تعلموا البلع

7الأطفال الذين حت�سن البلع لديهم

20الأطفال الذين توقف �سيالن اللعاب لديهم

16الأطفال الذين حت�سن �سيالن اللعاب لديهم

82الأطفال الذين تعلموا الكتابة

36الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

57الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم بانف�سهم

70الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

96الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

4الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض عادية

4الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض الرتبية الفكرية
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برامج التدريب والتطوير:

املركز
برامج التدريب 

ملن�صوبي 
اجلمعية

امل�صتفيدون
برامج 

التدريب 
لاأمهات

اجلامعات امل�صتفيدةامل�صتفيدون
 من برامج اجلمعية

التدريب 
امليداين

الزيارات 
امليدانية

مركز مكة 
7548130املكرمة

3 جامعات )اأم القرى 
 – املفتوحة  – العربية 

كلية التمري�ض(
2588
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مركز منطقة عسير
يف 1434/6/6ه� املوافق2013/4/16م رعى �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري في�س���ل بن خالد بن عبد 
العزي���ز، اأم���ري منطقة ع�س���ري، حفل افتتاح املرك���ز الذي ميثل نقل���ة متميزة ل�س���روح العمل اخلريي 
واخلدمات املتخ�س�سة يف جنوب اململكة العربية ال�سعودية، حيث يقدم برامج رعاية عالجية وتعليمية 
وتاأهيلي���ة جماني���ة لالأطفال املعوق���ني باملنطقة، علمًا باأن قدرته ال�س���تيعابية اليومية ت�س���ل اإلى 200 
طفاًل، اإلى جانب اخلدمات ال�ست�س���ارية للمئات من الأ�سر، وبلغت تكاليف اإن�ساء املركز وجتهيزه نحو 

15 مليون ريال، فيما ت�سل تكلفة ت�سغيله ال�سنوية اإلى خم�سة ماليني ريال.

البرامج التعليمية التربوية:
العددمركز ع�سري

6عدد املدر�سات 

4الف�سول الدرا�سية

24اإجمايل الأطفال املخدومني

24 الأطفال التعليمي خارجي

-اأطفال امل�ساكن

-اأطفال الدمج والتدخل املبكر خارجي

-اأطفال التقييم النف�سي اخلارجي

6الأطفال الذين مت دجمهم 

14الأطفال اجلدد الذين مت ت�سجيلهم هذا العام



البرامج العالجية والتأهيلية: 
العددبرامج الرعاية العالجية التاأهيلية

118الأطفال املخدومون خالل العام

77الأطفال امل�سجلون للمراجعة / املتابعة

89الأطفال امل�سجلون ت�سجياًل جديدًا

1580جل�سات العالج الطبيعي الفردية

215جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية

678جل�سات العالج الوظيفي الفردية

123جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

738جل�سات عيادة النطق الفردية

جل�سات عيادة النطق اجلماعية

زيارات عيادة الأ�سنان

جل�سات وحدة اجلبائر

322جل�سات وحدة التمري�ض

75خدمات اخلدمة الجتماعية

الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�سائية

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التدخل املبكر

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التنبيه احل�سي

عيادة العظام امل�سرتكة

الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية

عيادة الأع�ساب امل�سرتكة مع م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي
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المهارات المكتسبة:
العدداملهارات

10الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات(

 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة )10 خطوات(

7الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

0الأطفال الذين تعلموا امل�سي بالعكاز )10 خطوات(

6الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

12الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

9الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

14الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

14الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�سل بو�سائل ات�سال م�ساعدة

 الأطفال الذين تعلموا البلع

 الأطفال الذين حت�سن البلع لديهم

 الأطفال الذين توقف �سيالن اللعاب لديهم

 الأطفال الذين حت�سن �سيالن اللعاب لديهم

5الأطفال الذين تعلموا الكتابة

15الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

5الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم بانف�سهم

6الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

3الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

 الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض عادية

1الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض الرتبية الفكرية
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مركز منطقة الجوف
اأحت�س���ن مركز اجلمعي���ة مبنطقة اجلوف خالل العام املن�س���رم اأكرث من مائة طفل، وفتح املرك���ز اأبوابه لتدريب 

طالبات اجلامعات، حيث ا�ستفادنحو مائة طالبة من برامج التدريب امليداين 

البرامج التعليمية التربوية:

العددمركز منطقة اجلوف

13عدد املعلمات

7الف�سول الدرا�سية

42الأطفال املخدومون

37الأطفال التعليمي خارجي

-اأطفال امل�ساكن

-اأطفال الدمج والتدخل املبكر خارجي

5اأطفال التقييم النف�سي اخلارجي

10الأطفال الذين مت دجمهم

13الأطفال اجلدد الذين مت ت�سجيلهم هذا العام
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البرامج العالجية والتأهيلية: 
العددبرامج الرعاية العاجية التاأهيلية

104الأطفال املخدومون خالل العام

92الأطفال امل�سجلون للمراجعة / املتابعة

28الأطفال امل�سجلون ت�سجياًل جديدًا

479جل�سات العالج الطبيعي الفردية

375جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية

386جل�سات العالج الوظيفي الفردية

82جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

313جل�سات عيادة النطق الفردية

جل�سات عيادة النطق اجلماعية

زيارات عيادة الأ�سنان

جل�سات وحدة اجلبائر

2979جل�سات وحدة التمري�ض

82خدمات اخلدمة الجتماعية

الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�سائية

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التدخل املبكر

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التنبيه احل�سي

30عيادة العظام امل�سرتكة

الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية

عيادة الأع�ساب امل�سرتكة مع م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي



المهارات المكتسبة:
العدداملهارات

20الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات(

7الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة )10 خطوات(

17الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

2الأطفال الذين تعلموا امل�سي بالعكاز )10 خطوات(

3الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

5الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

3الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

7الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

4الأطفال الذين تعلموا الكالم بالتوا�سل بو�سائل ات�سال م�ساعدة

الأطفال الذين تعلموا البلع

الأطفال الذين حت�سن البلع لديهم

الأطفال الذين توقف �سيالن اللعاب لديهم

الأطفال الذين حت�سن �سيالن اللعاب لديهم

الأطفال الذين تعلموا الكتابة

41الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

14الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم بانف�سهم

7الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

3الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

2الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض عادية

4الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض الرتبية الفكرية
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برامج التدريب والتطوير:

املركز 
برامج التدريب 

ملن�صوبي 
اجلمعية

امل�صتفيدون
برامج 

التدريب 
لاأمهات

اجلامعات امل�صتفيدةامل�صتفيدون
 من برامج اجلمعية

التدريب 
امليداين

الزيارات 
امليدانية

مركز 
548350اجلوف

3 جامعات )اجلوف – 
امللك عبدالعزيز-امللك 

�سعود(
1043
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مركز جنوب الرياض
يف 20 رم�س���ان 1434ه� املوافق 28 يوليو 2013م رعى �س���احب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن بندر بن عبد العزيز، 
اأمري منطقة الريا�ض، حفل افتتاح مركز اجلمعية بجنوب الريا�ض، وذلك بح�س���ور �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري 
ترك���ي ب���ن عبد اهلل بن عبد العزيز، نائب اأمري منطقة الريا�ض، وهذا املركز الذي بلغت تكاليف اإن�س���ائه وجتهيزه 
نحو 10 ماليني ريال، و ت�سل تكلفة ت�سغيله اإلى نحو 3 ماليني ريال �سنويًا، هو الأول يف �سل�سلة مراكز الحياء التي 

تبنتها اجلمعية لإي�سال خدماتها اإلى الأحياء الأكرث كثافة �سكانيًا وتعاين من ارتفاع ن�سبة اإعاقات الأطفال.

البرامج التعليمية التربوية:

العددمركز جنوب الريا�ض 

9عدد املعلمات 

5الف�صول الدرا�صية

50الأطفال املخدومني

50الأطفال التعليمي خارجي

-اأطفال امل�صاكن

-اأطفال الدمج والتدخل املبكر خارجي

-اأطفال التقييم النف�صي اخلارجي

-الأطفال الذين مت دجمهم 

50الأطفال اجلدد الذين مت ت�صجيلهم هذا العام



البرامج العالجية والتأهيلية: 
العددبرامج الرعاية العالجية التاأهيلية

122الأطفال املخدومون خالل العام

122الأطفال امل�سجلون للمراجعة / املتابعة

122الأطفال امل�سجلون ت�سجياًل جديدًا

2216جل�سات العالج الطبيعي الفردية

899جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية

1157جل�سات العالج الوظيفي الفردية

862جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

532جل�سات عيادة النطق الفردية

204جل�سات عيادة النطق اجلماعية

زيارات عيادة الأ�سنان

16جل�سات وحدة اجلبائر

59جل�سات وحدة التمري�ض

88خدمات اخلدمة الجتماعية

الأطفال الذين تدربوا بالبدلة الف�سائية

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التدخل املبكر

الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التنبيه احل�سي

عيادة العظام امل�سرتكة

الأطفال الذين حتدد لهم اإجراء عمليات جراحية

عيادة الأع�ساب امل�سرتكة مع م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي
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المهارات المكتسبة:
العدداملهارات

10الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات(

3الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة )10 خطوات(

8الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

3الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

4الأطفال الذين تعلموا الكتابة

10الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم بانف�سهم

11الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

4الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه
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مركز منطقة الباحة
يف23 حمرم 1435ه� املوافق2013/11/26م رعى �س����احب ال�س����مو امللكي الأمري م�ساري بن �سعود بن عبد العزيز، 
اأمري منطقة الباحة، وبح�س����ور �س����احب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز، رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اجلمعي����ة حف����ل افتتاح مركز رعاي����ة الأطفال املعوقني مبنطقة الباحة والذي تبنى اإن�س����اءه ال�س����يخ علي بن اإبراهيم 
املجدوعي واأبناوؤه، وبلغت تكاليف الإن�ساء والتجهيز نحو 15 مليون ريال، وت�سل تكلفة الت�سغيل ال�سنوية للمركز اإلى 

نحو اأربعة ماليني ريال، تخ�س�ض لربامج الرعاية املجانية ال�ساملة لنحو 200 طفل يرتددون على املركز يوميًا.
ومنذ افتتاحه ومع اإ�س����راقة كل �س����باح ت�سهد ال�ساحة اخلارجية للمركز زحامًا حمببًا وحراكًا يثري البهجة وال�سعادة 
لدى حا�س����ري امل�س����هد من اأولياء الأم����ور والعاملني يف املركز، فالع�س����رات من الأطفال املعوقني م����ن اأبناء املنطقة 
يتوافدون �س����باح كل يوم على املركز لتلقى برامج التعليم والتاأهيل يف الق�س����م التعليمي، والذي ي�سم حاليًا مرحلتي 
الطفولة املبكرة والتمهيدي، ومب�سيئة اهلل �سي�ساف اإليهما مرحلة البتدائي مع تزايد اأعداد الأطفال، وتت�سمن اآلية 
انت�ساب الطفل للمركز بعد انطباق �سروط القبول من الناحية التاأهيلية ت�سجيله »كحالة جديدة«، ويو�سع خلل هذه 
املدة للطفل برنامج متكامل من جميع اأفراد فريق التاأهيل، ويخ�سع كل طفل ين�سم لهذه املرحلة اإلى )تقييم( حتدد 

من خالله قدراته وهذا الختبار ي�ساعد يف حتديد اأهداف تعليمية وتاأهيلية يتم تدريب الطفل عليها.
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مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة 
الإ�صرتاتيجيات البحثية )2012 م - 2017 م(

Ó  .اإن�ساء قاعدة بيانات موثوقة عن الإعاقة
Ó  .تطوير اأ�ساليب ت�سخي�سية 
Ó  .)دعم البحث املتقدم )برنامج �سلطان بن عبدالعزيز لالأبحاث املتقدمة 
Ó  .اإطالق املبادرات اخلا�سة 

برنامج ال�ضحة و �ضغوط احلياة
الإجنازات 

Ó .تنفيذ العديد من الدورات املتقدمة للم�سرفني و حم�سلي املعلومات
Ó .بداأ العمل امليداين للم�سح يف مكة املكرمة و املدينة املنورة الريا�ض و الق�سيم واملنطقة ال�سرقية
Ó .تكوين فرق للمتابعة اليومية و التوا�سل مع مديري امل�سح امليداين وامل�سرفني وحم�سلي البيانات
Ó .تطوير برنامج �سمم لر�سد و مراقبة املعلومات و البيانات ب�سكل اأين
Ó  مت اإج���راء تقيي���م اجلودة الالزمة وتقييم بيانات امل�س���ح التي جمعت بني يناير-ماي���و عام 2013 )ما جمموعه

2404 مقابالت(.
Ó .اختيار 1036 مقابلة ا�ستوفت املعايري املطلوبة
Ó  .2014 اقرتح الفريق البحثي ا�ستئناف العمل امليداين يف يناير عام

التوجهات امل�صتقبلية خالل 2014 
Ó  .2014 متديد اجلدول الزمني للم�سروع اإلى نهاية دي�سمرب
Ó  .ستقوم فرق اأ�سغر من املوؤهلني بتنفيذ املقابالت وا�ستعرا�ض منهجية الدرا�سة�
Ó .ا�ستكمال امل�سح و تنفيذ 6500 مقابلة
Ó  .سمان و حت�سني نوعية البيانات و لتكون نتائج الدرا�سة اأكرث موثوقية�
Ó  .حتليل النتائج و تنقيحها و مناق�ستها بالتعاون مع جامعة ميت�سجن
Ó  .جتهيز التقرير البتدائي و اإعداده للعر�ض

برنامج الفح�ض املبكر حلديثي الولدة للحد من الإعاقة
Ó .عدد الأطفال املفحو�سني 52000 مولود
Ó .عدد امل�سابني املكت�سفني 45 م�سابًا
Ó .العدد الإجمايل للمفحو�سني 792،000 مولود
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Ó .العدد الإجمايل للم�سابني املكت�سفني 779 م�سابًا
Ó .عدد امل�ست�سفيات امل�سافة خالل 2013 بلغ 16 م�ست�سفى
Ó .العدد الإجمايل للم�ست�سفيات امل�ساركة 135 م�ست�سفى
Ó فحو�سات الت�سخي�ض و املتابعة

مرئيات 2014: 
Ó  .ال�ستمرار باإ�سافة م�ست�سفيات وزارة الدفاع
Ó  .العمل على تفعيل الربنامج بامل�ست�سفيات اجلامعية
Ó  .بطء تفاعل القطاع اخلا�ض نظرًا لعدم اإلزام �سركات التاأمني بالفح�ض

الربنامج الوطني ل�صعوبات التعلم
الداعمون:

Ó  .سركة بوينج�
Ó  .ال�سيخ فواز الق�سيبي

الهدف
توفري فر�ض النجاح للطلبة اللذين يعانون من �صعوبات التعلم من خالل:

Ó تطوير اأدوات الك�سف و الت�سخي�ض املبكر
Ó تطوير ال�سرتاتيجيات و املواد التدري�سية ل�سعوبات التعلم
Ó تطويع املناهج و ا�ستخدام التقنية امل�ساندة
Ó  تدريب املعلمني و املخت�سني



الإجنازات: )امل�صاريع(

مقيا�ض قيا�ض معرفة القراءة والكتابة- 1
Ó  .2013-2012 مت تطوير الختبارات لنماذج الختبارات لل�سنة الأكادميية
Ó  مت تطبيق املقايي�ض مع اختباراتها امل�ساندة خالل �سهرين على 700 طالب يف املرحلة العمرية ما بني التمهيدي

ولغاية ال�سف ال�ساد�ض البتدائي. 
Ó  وقد �س���جلت الختبارات درجة اعتمادية عالية ليتم اإع���ادة ترتيبها لتطبيقها يف الختبار التايل والذي يبداأ يف

�سهر 2 من عام 2014. 
Ó .2014 وفيما يخ�ض املقيا�ض الرابع وهو القيا�ض اللفظي للغة فهو يف مرحلة التطوير و�سيطبق يف �سهر 4 من عام
مقيا�ض الك�صف عن �صعوبات الوعي ال�صوت- 2
Ó .ت�سميم مقيا�ض الك�سف عن �سعوبات الوعي ال�سوتي
Ó  تدري���ب العاملني يف امليدان واملخت�س���ني و منحهم �س���هادات ترخ����ض املتدربني ل�س���تخدام املقيا�ض يف عملية

الت�سخي�ض والك�سف.
Ó .تطبيق الختبار على العينة ال�ستطالعية يف مدار�ض مدينة الريا�ض
Ó  جاري العمل على تقنني جمموعات اأخرى من املقايي�ض ُتعنى بك�س���ف ال�سعوبات الأكادميية والتعليمية الأخرى

مثل �سعوبات القراءة والذاكرة العاملة. 
Ó )الإجنازات:)التدريب والتوعية املجتمعية واإر�صاد الأ�صر واملعلمني
Ó .عدد امل�صتفيدين من الربنامج يف عام 2013 م = 1258 متدربًا
Ó  عدد الور�ض التدريبية املقامة يف مدار�ض اململكة = 52 ور�س���ة تدريبية )منها 10 ور�ض تدريبية اأقيمت عن بعد

وا�ستهدفت املخت�سني(.
Ó .عدد املدربني امل�ساركني يف الربنامج 16 مدربًا ومدربة يف اأنحاء اململكة
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Ó )الإجنازات: )اإعداد اإ�صدارات علمية خا�صة ب�صعوبات التعلم
Ó  )حقيبة تدريبية )التقييم واأ�ساليب التدري�ض
Ó .)حقيبة تدريبية )�سعوبات التعلم بني النظرية والتطبيق
Ó .كتاب قراءات معا�سرة يف �سعوبات التعلم
Ó .كتاب التقنية امل�ستخدمة مع التالميذ ذوي �سعوبات التعلم
Ó .)الدليل العلمي للمعلمني واملخت�سني يف �سعوبات التعلم )التقييم واأ�ساليب التدري�ض
Ó  اإ�س���دار تطبيق لأجهزة الهواتف الذكية للتوعية ب�سعوبات التعلم قوائم فح�ض غري ر�سمية ل�ستخدام املعلمني

للك�سف على �سعوبات التعلم. 
برنامج الو�صول ال�صامل

الإجنازات: 
Ó .سدور التوجيه ال�سامي رقم )35362( وتاريخ )22-9-1434ه( لربنامج الو�سول ال�سامل على امل�ستوى الوطني�

التوجهات 
Ó  النتقال بالربنامج ملراحل التفعيل العملية من القيام بور�ض عمل وتدقيق للمباين احلكومية واخلا�سة و تقدمي

ال�ست�سارات الهند�سية.
العالج اجليني با�صتخدام موروثة MERTK ملر�صى حثل ال�صبكية )م�صتمر( 

Ó  م�س���روع تعاوين م�س���رتك بني م�ست�س���فى امللك في�سل التخ�س�س���ي و مركز الأبحاث، و م�ست�س���فى امللك خالد
التخ�س�س���ي للعيون، و جامعة هارفرد للتو�س���ل لعالج ال�سعف الب�سري الناجت عن خلل وراثي خلاليا ال�سبكية 

.MERTK با�ستخدام العالج اجليني ملوروث
Ó .MERTK تهدف هذه الدرا�سة لتقييم �سالمة نقل اجلينات لدى حالت تعاين من مر�ض ال�سبكية املقرتنة ب�خلل مبورث

الداعمون: 
Ó .مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
Ó .ال�سيخ عبداهلل الراجحي
Ó .)ملر�سى حثل ال�سبكية )م�ستمر MERTK العالج اجليني با�ستخدام موروثة
Ó .الإجنازات
Ó .البدء بالعالج الفعلي على عدد من مر�سى �سمور ال�سبكية
Ó :اإحلاق �ستة مر�سى يف هذه الدرا�سة و اإكمال جميع اإجراءات املتابعة لعام كامل و ت�سمل
Ó .التقييم اجلهازي
Ó .التقييم الب�سري
Ó .قيا�ض وظيفة ال�سبكية
Ó .تقييم جودة احلياة للمر�سى امل�ساركني
Ó .متابعة �سالمة املري�ض



 منهجية مطابقة قدرات واإمكانات 
ذوي الإعاقة للوظائف يف ال�صوق املحلي

هدف امل�صروع:
تقدمي خدمات ا�ست�سارية و اإعداد مقيا�ض تقييم قدرات العمل لذوي الإعاقة.

جهة التعاقد: 
�سندوق تنمية املوارد الب�سرية

ال�صركاء: 
�سركة اآي �سي اآي الأمريكية
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الإجنازات  
Ó .التعريف بالإعاقة اخلا�سة بالعمل
Ó  ،و�س���ع الدرا�س���ة القيا�س���ية الدولية )الأمم املتحدة، الحتاد الأورب���ي، الوليات املتحدة الأمريكية، اأ�س���رتاليا

بريطانيا، اإيرلندا، تركيا، الأردن(.
Ó .الو�سع احلايل لطرق التوظيف املحلية
Ó .عداد مقيا�ض الإمكانات الوظيفية لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة
Ó .اختبار املقيا�ض و تطويره
Ó .)اإعداد معايري الإمكانات الوظيفية )احلركية، الب�سرية، ال�سمعية
Ó .التدريب على تقييم الإمكانات الوظيفية من قبل املركز
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الداعمون لعام 2013م
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