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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

الإخوة والأخوات.. اأع�صاء �صرف اجلمعية، اأع�صاء اجلمعية العمومية..

لكم  اأقدم  اأن  الإدارة،  جمل�س  عن  وبالإنابة  نف�صي،  عن  بالأ�صالة  ي�صعدين 
تقرير الأداء للجمعية ومراكزها عن العام املايل 2014، وهو العام الأول يف 
دورة املجل�س احلادية ع�صرة، واأولى خطوات هذه املوؤ�ص�صة اخلريية الرائدة 
اجلمعية  دور  وتنامي  ون�صج  عراقة  يج�صد  الذي  الأم��ر  الرابع؛  عقدها  يف 

وم�صوؤولياتها.

لقد �صهد العام املن�صرم جملة من الإجنازات، خ�صو�صًا على �صعيد جتويد 
برامج الرعاية، والهتمام بتوفري وتطوير الكفاءات الب�صرية، وحت�صني بيئة 
تبنته  الذي  الأفقي  للتو�صع  املتزايدة  تلبية الحتياجات  ي�صهم يف  العمل مبا 

اجلمعية لإي�صال خدماتها اإلى املناطق التي حتتاج اإليها.

ففي هذا الإطار عمل جمل�س الإدارة -من خالل اأع�صاء جلنة الرعاية- على 
اتخاذ خطوات توؤهل اجلمعية للح�صول على اعتماد موؤ�ص�صة )كارف( العاملية 
والتاأهيل،  الرعاية  برامج  يف  املتخ�ص�س  والتدريب  للتاأهيل  دويل  كمركز 
وذلك يف اإطار ا�صرتاتيجية اجلمعية لبناء ج�صور توا�صل مع املراكز العلمية 
واملوؤ�ص�صات الدولية ذات العالقة لتنفيذ خطط التطوير والتحديث، واعتماد 
هذه املوؤ�ص�صة ملرافق التاأهيل باجلمعية يعني �صمان تقدمي خدمات تاأهيلية 
وفقًا لأعلى املعايري يف هذا املجال، وهي تركز على النتائج جنبًا اإلى جنب مع 

الإجراءات؛ من اأجل تطوير اجلودة.
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وبجهد ملمو�س من اللجنة التنفيذية وجلنة التطوير التنظيمي جرى العمل على اإعادة هيكلة اجلمعية ومراكزها؛ 
اإذ مت يف هذا ال�صدد تطبيق �صلم وظيفي جديد، والذي يعد -مب�صيئة اهلل- نقلة موؤ�ص�صية منوذجية للحفاظ على 
الكفاءات الب�صرية للجمعية، والتي جنحت يف ا�صتقطابها وتطوير خرباتها على مدى عقود، كما مت منح مراكز 
اجلمعية املزيد من ال�صالحيات لتحقيق مرونة الأداء وعدم مركزية القرار؛ عطفًا على ما توفر لتلك املراكز من 

قيادات وطنية موؤهلة.

وتفخر اجلمعية مبا حققته جلنة ال�صتثمار وجلنة تنمية املوارد من اإجناز بتوا�صل برنامج ال�صراكات ال�صرتاتيجية 
مع املن�صاآت الوطنية ال�صناعية واملالية والتجارية الرائدة؛ الأمر الذي ميثل م�صدرًا ثابتًا ودائمًا للدخل ي�صاهم، 

اإلى حد كبري، يف دعم نفقات ت�صغيل املراكز.

ومب�صاندة مقدّرة من جلنة امل�صاريع؛ مت -بحمد اهلل- افتتاح مركز اجلمعية مبحافظة الر�س، وانطلقت الأعمال 
الإن�صائية يف مركز جازان، وقطعنا �صوطًا ملمو�صًا يف تاأمني الأر�س الالزمة ملركزي �صرق الريا�س ومنطقة احلدود 
بن عبدالعزيز  �صلمان  امللك  ال�صتثماري اخلريي مبكوناته اخلم�س )مبنيي  مكة«  م�صروع »خري  اأما  ال�صمالية، 
-يحفظه اهلل- والأمري �صلطان بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل-، وبرج عمالء �صركة الت�صالت ال�صعودية، وبرج 
عمالء �صركة العزيزية بندة، واملبنى ال�صتثماري اخلريي مل�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي 

لالأطفال املعوقني(، فهي جاهزة لعطاءات �صركات الإن�صاء بعد اإجناز كافة الت�صميمات والإجراءات الإدارية.

وتعتز اجلمعية بظهريها القوي من مئات املتطوعني الذين كانوا وراء جناح ومتيز برامج امل�صاركة الجتماعية، 
مثل برنامج »اهلل يعطيك خريها« التوعوي، وجائزة اجلمعية، وتوظيف املعوقني، وم�صابقة حفظ القراآن الكرمي 

لالأطفال املعوقني.

وامل�صتفيدين من  من�صوبي اجلمعية  وجميع  العمومية  واأع�صاء اجلمعية  الإدارة  -بالإنابة عن جمل�س  وي�صرفني 
براجمها- اأن اأرفع اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان اإلى مقام خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، 
ملا تف�صل به -حفظه اهلل- من دعم ورعاية لأن�صطة اجلمعية وم�صروعاتها. كما اأتوجه بتحية امتنان وعرفان اإلى 
والأكادمييات  واجلامعات  الإعالمية  وللموؤ�ص�صات  القطاع اخلا�س،  وملن�صاآت  ال�صريفني  حكومة خادم احلرمني 
لتفاعلها الكرمي مع ر�صالة اجلمعية، كما اأود اأن اأ�صجل امتناين وتقديري لأع�صاء ال�صرف ولأ�صحاب املبادرات 

الكرمية يف دعم م�صروعات اجلمعية.

وي�صعدين يف اخلتام اأن اأ�صجل امتناين للزمالء اأع�صاء جمل�س الإدارة واللجان العاملة، وكذلك جلميع من�صوبي 
الأمانة العامة ومراكز اجلمعية على ما يقدمونه من جهد متميز، داعيًا اهلل العلى القدير اأن يثيب اجلميع خريًا. 

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
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يف اإطار م�صوؤوليات الأمانة العامة، وباإ�صراف مبا�صر من جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية، ومب�صاندة اللجان العاملة، مت خالل 
عام 2014م اإجناز ما يلي:

: على صعيد التوسع األفقي والمشروعات
ً
أوال

بالتعاون مع لجنة المشاريع تم إنجاز ما يلي:
Ó .افتتاح مركز اجلمعية مبحافظة الر�س ليكون املركز العا�صر يف منظومة خدمات اجلمعية
Ó .توقيع عقدي تنفيذ واإ�صراف م�صروع مركز منطقة جازان، وبدء اأعمال الإن�صاء
Ó .ا�صتكمال فرق العمل الالزمة للمرحلة الأولى لت�صغيل مراكز ع�صري والباحة والر�س

األمانة العامة 
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Ó  اكتمال ت�صميمات م�صروع »خري مكة« ال�صتثماري اخلريي مبا فيها م�صروع عمالء بنده وم�صروع عمالء �صركة الت�صالت
ال�صعودية.

Ó  فتح مظاريف العرو�س املتناف�صة لتنفيذ امل�صروع اخلريي ال�صتثماري مبكة املكرمة )مبنى خادم احلرمني ال�صريفني امللك
�صلمان بن عبدالعزيز، ومبنى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان بن عبدالعزيز يرحمه اهلل(.

Ó .متابعة ا�صتالم الأر�س املخ�ص�صة لإن�صاء مركز احلدود ال�صمالية
Ó .تر�صية م�صروع اإن�صاء قاعة متعددة الأغرا�س مبركز امللك �صلمان بن عبدالعزيز بحائل
Ó .العمل على ا�صتكمال املراحل الأخرية من م�صجد امللك �صلمان بن عبدالعزيز بجوار املركز بحائل

: على صعيد تجويد برامج الرعاية
ً
ثانيا

بالتعاون مع لجنة الرعاية تم إنجاز ما يلى:
Ó .)حتقيق رقم قيا�صي يف تطبيق برنامج الدمج يف كافة املراكز )315 طالبًا وطالبة
Ó  للتاأهيل الدولية  )كارف(  موؤ�ص�صة  اعتماد  على  للح�صول  والتن�صيق  والتاأهيل،  الرعاية  برامج  تطوير  خطة  تنفيذ  موا�صلة 

املتخ�ص�س من خالل تطبيق معايري اجلودة يف اخلدمات التي تقدمها عرب مراكزها وفق اأرقى املوا�صفات العلمية العاملية 
املطبقة يف مراكز الرعاية املتقدمة و�صياغتها يف قوالب تتالءم مع البيئة املحلية.

Ó .)حتقيق نقلة فيما يتعلق بربامج التدريب لرفع كفاءة العاملني، خ�صو�صًا يف املجال التاأهيلي )348 متدريًا
Ó .حتقيق اأرقام غري م�صبوقة يف برامج جل�صات التاأهيل والعالج
Ó .افتتاح ف�صول تعليمية جديدة يف مراكز مكة املكرمة وع�صري وجنوب الريا�س والباحة

: على صعيد تنمية الموارد والشؤون المالية
ً
ثالثا

Ó .جتديد اتفاقيات التعاون مع العديد من ال�صركات الوطنية وابتكار �صراكات جديدة مع املوؤ�ص�صات الوطنية
Ó .)حتقيق جناح مميز لربنامج الدعم عرب الر�صائل الهاتفية )اأكرث من 200 األف م�صارك
Ó .)ح�صد الدعم العيني )حافالت و�صيارات واأجهزة تعوي�صية واأجهزة م�صاعدة لالأطفال
Ó .تطوير برنامج »بطاقات التهاين«، والو�صول اإلى ت�صويق اأكرث من 250 األف بطاقة خالل عام واحد
Ó  اأم متابعة ا�صتثمارات اجلمعية )واحة طيبة، واحة النظيم، واحة العزيزية، واحة امل�صيف، وقف الأمري عبداملجيد، مبنى 

القرى، مبنى ال�صيخ �صالح �صرييف، ا�صتثمار املباين يف مراكز اجلمعية يف كل من الريا�س وجدة واجلوف(.
Ó  .متابعة حمافظ اجلمعية ال�صتثمارية و�صراكاتها بالتعاون مع جلنة ال�صتثمار
Ó .تنظيم حفل تكرمي ال�صركاء



: على صعيد األنشطة وبرامج التوعية
ً
رابعا

Ó  حتت رعاية خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل-، وبح�صور خادم احلرمني ال�صريفني امللك
والتقنية  للعلوم  امللك عبدالعزيز  الإعاقة، ومدينة  �صلمان لأبحاث  امللك  �صاركت اجلمعية مع مركز  �صلمان بن عبدالعزيز، 
لالإعاقة  الرابع  الدويل  املوؤمتر  التخ�ص�صي،  في�صل  امللك  وم�صت�صفى  اخلريية  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلطان  وموؤ�ص�صة 
والتاأهيل، خالل الفرتة من 25-1435/12/27ه�، املوافقة 19-2014/10/21م. و�صارك يف املوؤمتر العلماء، والأكادمييون، 
والعاملون معهم،  واأ�صرهم،  الإعاقة،  ذوو  الأ�صخا�س  فيه  �صارك  كما  املختلفة،  الإعاقة  واملمار�صون يف جمالت  والباحثون، 

واملهتمون ب�صاأنهم. 
وقد ثمن املوؤمتر جهود جمعية الأطفال املعوقني لتبني برنامج »اهلل يعطيك خريها« الذي ي�صتهدف تنمية الوعي العام بو�صائل 
ال�صياقة الآمنة، والت�صدي لنزيف احلوادث املرورية كاأحد اأ�صباب الإ�صابة بالإعاقة، واأ�صادوا مبا وجد الربنامج من رعاية 
كرمية، داعني اإلى تكثيف الفعاليات امل�شاحبة للربنامج يف اأو�شاط ال�شباب وطالب اجلامعات واملدار�س. وفيما يتعلق بقطاع 
لالإعاقة،  امل�صببة  لالأمرا�س  املبكر  والتدخل  الت�صخي�س  برامج  تقييم  على  ال�صحي  القطاع  بحث  املوؤمتر  اأو�صى  ال�صحة 
والتو�صع يف برامج الت�صخي�س والتدخل املبكر يف القطاع ال�صحي مبا يوؤدي اإلى اكت�صاف الإعاقة وتقدمي الربامج العالجية 
املنا�صبة، وتقدمي برامج معرفية وتطبيقية �صحية ونف�صية لتهيئة اأ�صر الأ�صخا�س ذوي الإعاقة للتعامل مع م�صاعفات الإعاقة، 
وتعميم برنامج الفح�س املبكر لأمرا�س التمثيل الغذائي حلديثي الولدة على امل�صت�صفيات احلكومية والأهلية؛ لي�صمل جميع 

فئات املواطنني.
Ó  طرح برنامج »اهلل يعطيك خريها« للتوعية باحلوادث املرورية، والذي حظي برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�صريفني امللك

�صلمان بن عبدالعزيز، وعدد من اأمراء املناطق.
Ó  تنظيم الدورة ال�19 من م�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي مبركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة

بح�صور ح�صد كبري من العلماء واأع�صاء ال�صرف.
Ó .تنظيم عدد من الندوات واملحا�صرات وور�س العمل واللقاءات التوعوية والثقافية
Ó  .تعزيز دور اجلمعية يف املجل�س التن�صيقي للجمعيات اخلريية بالريا�س
Ó .الإعداد جلائزة اجلمعية يف دورتها الثامنة
Ó  الإ�صراف على تنظيم عدد من املنا�صبات يف مراكز اجلمعية )اليوم العاملي لالإعاقة، اليوم الوطني، مبايعة خادم احلرمني

ال�صريفني(، وتعزيز م�صاركات اجلمعية يف حميطها الوطني )مثل: رايل حائل، ومهرجان الربيع، واأ�صبوع املرور(. 
Ó :الإ�صراف على تنفيذ العديد من الربامج املتمّيزة، اأهمها

n .برنامج توظيف املعوقني

n .برنامج جرب الكر�سي

Ó  الأن�صطة وبالتعاون بني وحدات  الأ�صرة،  باإ�صراف جلنة  الن�صوية باجلمعية ومراكزها  والأن�صطة  الفعاليات  تنظيم عدد من 
الن�صائية باملراكز.
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: على صعيد العالقات العامة واإلعالم
ً
 خامسا

Ó .تنفيذ حملة اإعالمية اإعالنية مميزة
Ó  .تطوير اإطاللة اجلمعية عرب الإعالم الإلكرتوين وموقع اجلمعية
Ó .تطوير جملة اخلطوة، واحلفاظ على انتظام ال�صدور، واإ�صدار املجلة اإلكرتونيًا
Ó .تنظيم العديد من املنا�صبات واللقاءات الإعالمية بح�صور كثيف
Ó .امل�صاركة يف تنظيم املوؤمتر الدويل الرابع لالإعاقة والتاأهيل
Ó  .تكثيف الأداء الإعالمي ب�صكل ملمو�س، واإ�صدار توثيق للملف الإعالمي خالل العام �صم اأكرث من 800 مادة �صحفية
Ó  .بناء قاعدة جديدة من عالقات التعاون مع جهات حكومية واإعالمية وجامعات
Ó .الإعداد للمعر�س ال�صعودي الدويل الثاين مل�صتلزمات الأ�صخا�س ذوي الإعاقة

: على صعيد األداء اإلداري والتنفيذي
ً
سادسا

بمتابعة لجنة التنظيم اإلداري تم إنجاز ما يلي:
Ó .اإ�صدار ال�صلم الوظيفي اجلديد وت�صكني كل وظائف اجلمعية وفقًا لآلياته
Ó  .تنفيذ انتخابات جمل�س الإدارة يف دورته احلادية ع�صرة
Ó .ت�صكيل فريق ا�صت�صاري لت�صغيل املراكز اجلديدة
Ó .منح املراكز املزيد من الالمركزية الإدارية
Ó .متابعة ت�صغيل املراكز وتطوير اأدوات واآليات التوا�صل
Ó  .متابعة تنفيذ برامج اخلدمات امل�صاندة بالتعاون مع ال�صركات املخت�صة 
Ó .متابعة اأعمال اجلمعية مع اجلهات احلكومية واملحاكم

البرامج العالجية والتأهيلية
جت�صد لغة الأرقام حجم الإجناز الفعلي الذي حتققه مراكز اجلمعية الع�صرة على �صعيد خمرجات العملية التاأهيلية، وكذلك 
حجم الثقة املتنامي باأدائها، والذي توؤكده اأعداد الأطفال املن�صمني حديثًا اإلى املراكز، والذي بلغ 665 طفاًل خالل العام املا�صي.

ورغم التحدي الذي تواجهه اجلمعية، واملتمثل يف �صعوبة ا�صتقطاب الكفاءات الب�صرية املوؤهلة واملتخ�ص�صة يف قطاع التاأهيل، اإل 
اأن اآلية اإدارة فريق العمل مبرونة وديناميكية حقق النتائج املرجوة.
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78652133024613017718312176362570الأطفال املخدومون 

الأطفال امل�سجلون للمراجعة / 
املتابعة

722552962161221631561214882304

212156105239448916236665الأطفال امل�سجلون ت�سجياًل جديداً

73625--220502082410944590612733622453028661610جل�سات العالج الطبيعي الفردية

32383555408094697010004906341903422726جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية

1718580213272666592134616681636190730336293جل�سات العالج الوظيفي الفردية

302820023214462339512497382407169جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

15281--6243161992325567407399273761158جل�سات عيادة النطق الفردية

3782--1167--225--9031327243961 جل�سات عيادة النطق اجلماعية

944--ل--16955319--67226زيارات عيادة الأ�سنان

2322 --602061246916--1406666جل�سات وحدة اجلبائر

154242692211441797713223 --35937226جل�سات وحدة التمري�ض

3692-- --89204 6927441570168225خدمات اخلدمة الجتماعية

عدد الأطفال الذين تدربوا بالبدلة 
الف�سائية

168020--------------320

عدد الأطفال الذين ا�ستفادوا من 
برنامج التدخل املبكر

--4149 ----20--------110

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

16----17--23--------56

233----793538251622810عيادة العظام امل�سرتكة

عدد الأطفال الذين حتدد لهم 
اإجراء عمليات جراحية

536351666--------122

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

4143--------21------105



19

األطفال الجدد لعام 2014
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510 --1489842501830511657عدد الأطفال املقبولني

266 --6461343081427028عدد الأطفال غري املقبولني

775 --21215976802644781684اإجمايل

الن�سبة املئوية لالأطفال غري 
املقبولني

30.1938.3644.7437.5030.7731.8234.620.0033.33-- 34.32



تدريب منسوبي الجهات األخرى ذات الصلة
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55 -- -- --41822111ور�ض عمل / دورات

17 -- --0-- --1 ----106حما�سرات
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الرعاية التعليمية والتربوية
العملية  جانب  -اإل��ى  ت�صتهدف  عمل  منظومة  ظل  يف  اجلمعية  مراكز  تقدمها  التي  والرتبوية  التعليمية  الرعاية  برامج  تتعدد 
التعليمية- تاأهيل الطفل لالندماج باملجتمع وجتاوز �صلبيات الإعاقة؛ ومن ثم بات برنامج دمج الطالب مبدار�س التعليم العام 

هدفًا حموريًا لالأق�صام التعليمية. وقد حتققت يف هذا ال�صدد نتائج قيا�صية اإلى جانب الربامج الأخرى، والتي ت�صمل: 

الربامج امل�ساندة للمراكز 
تخريج اأول دفعة للطالبات غري الناطقات امل�صتخدمات للغة التوا�صل )بل�س( من املرحلة املتو�صطة اإلى املرحلة الثانوية لأول مرة 
على م�صتوى اململكة، وتخريج الدفعة الثانية للطالبات غري الناطقات من املرحلة البتدائية اإلى املرحلة املتو�صطة، وفتح برنامج 
)بل�س – ماكنتون( لطالبات اجلمعية يف مركز جنوب الريا�س، وافتتاح برنامج الطالب غري الناطقني يف منطقة ع�صري، وبدء 
التطبيق يف �صجالت برنامج احلا�صب الآيل التعليمي وبرنامج الإح�صائيات مبركز حائل، وتوفري احلا�صب الآيل )ب�صمة العني( 
للطالب غري الناطقني يف مدار�س التعليم العام بناًء على م�صروع العناية بذوي الإعاقة، وجتهيز كل املراكز بال�صبورات التفاعلية، 

وافتتاح ف�صل القراآن الكرمي مبركز جنوب الريا�س، وجتهيز ف�صول مركز الر�س.



برامج الدمج
بتطبيق خطوات  الربنامج  اإلى 402 طالب، ومتيز  املا�صي  العام  الدمج خالل  برنامج  ا�صتفادوا من  الذين  الأطفال  و�صل عدد 
مبتكرة، منها: دمج اأطفال الإعاقة احلركية يف مركز حائل يف مرحلة التمهيدي، والتن�صيق لدمج الطالب غري الناطقني للعام 
بني  ما  ودمج )57( طفاًل  املنورة،  املدينة  املقبل من مركز  للعام  العام  التعليم  الناطقني مبدار�س  الطالب غري  ودمج  املقبل، 
)معهد  خارجية  مراكز  يف  لالأطفال  متابعة  خدمات  وتقدمي  الدمج،  ومدار�س  الفكرية  الرتبية  ومعاهد  العام  التعليم  مدار�س 

الرتبية الفكرية بواقع 20 طالبًا(، كما مت دمج العديد من الأطفال �صغار ال�صن بالرو�صات احلكومية.

التدريب
تدريب طالبات جامعة امللك �صعود وجامعة الأمرية نورة وطالبات املاج�صتري )ق�صم التدخل املبكر(، وتدريب طالبات التدخل 
املبكر على اآلية العمل داخل الف�صول، والتن�صيق لإبرام اتفاقية تعاون مع جامعة الإمام يف جمال التدريب، وت�صليم حقيبة تعليمية 
كاملة للمواد الدرا�صية ل�صعبة الرتبية اخلا�صة يف منطقة ع�صري عن تعليم الطالب غري الناطقني، والبدء باملرحلة الأولى مل�صروع 
ج�صور التدريبي بهدف التدريب عن ُبعد لتطوير اخلدمات لأولياء الأمور واجلهات ذات الخت�صا�س، وكذلك تدريب املعلمات 

امل�صتجدات مبركز جنوب الريا�س على الربنامج التعليمي وبرنامج الخت�صا�صية.

توثيق الربامج التعليمية
املبكر،  للتدخل  التدريب  واإجناز حقيبة  نورة،  الأمرية  العام مب�صاركة طالبات جامعة  التعليم  تنفيذ احلقائب اخلا�صة مبناهج 
على  املوظفات  تدريب  يف  والبدء  التعليم(،  يف  التكنولوجيا  وا�صتخدام  امل�صاندة  الأجهزة  )وح��دة  ف�صل  جتهيز  من  والنتهاء 

ا�صتخدام الأجهزة، وربط الوحدات التعليمية باملحيط اخلارجي عن طريق رحالت تعليمية متنوعة.

تطوير الأداء الوظيفي 
الق�صم  من�صوبات  تر�صيح  ومتابعة  الأداء،  وقيا�س  امل�صتمرة  املتابعة  برنامج  للمعلمات من خالل  الوظيفي  الأداء  م�صتوى  تطوير 
التعليمي للمحا�صرات والدورات التطويرية، وتنفيذ برنامج تدريب املعلمات على الدرو�س النموذجية وتبادل اخلربات والتطوير 

يف اأدائهن، وحتديث منوذج التقييم واملالحظة الأويل للطفل، واإعداد قاعدة بيانات للمكتبة الإلكرتونية. 

املتابعة بعد الدمج
متابعة الطالب والطالبات عرب التوا�صل مع الأهايل واإدارات املدار�س، كما تتم متابعة الطالبات باملدار�س من قبل م�صرفات الدمج.

التفاعل الجتماعي الرتبوي
الحتفال باليوم العاملي للمعاق يف كل مراكز اجلمعية، مب�صاركة الأمهات واملتطوعات وطالب املدار�س، وتكرمي الأمهات املميزات 
خالل حفل جمل�س الأمهات، وم�صاركة الأطفال يف الأن�صطة الداخلية لالأق�صام التعليمية والأن�صطة اخلارجية، وتكرمي الطالبات 
البتعاث  بربنامج  امل�صمولني  الأطفال  عن  دورية  تقارير  لتقدمي  �صابك  �صركة  يف  امل�صوؤولني  مع  والتوا�صل  املتفوقني،  والطالب 
الداخلي، وتنفيذ ن�شاط ترفيهي للطالب من قبل طالبات تدريب جامعة الأمرية نورة، وتنفيذ برامج توعوية لأولياء الأمور، واإقامة 
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الدورات التثقيفية لالأمهات، وتوا�صل تطبيق برنامج اأم زائرة يف مرحلة التمهيدي، وتنفيذ حما�صرات جتارب اأمهات التدخل 
املبكر والدمج مب�صاركة طالبات التدريب، وحتديث الربنامج املنزيل اخلا�س بالأطفال، وتهيئة اأمهات طالب التعليم العام لتطبيق 
برنامج الدمج، وا�صتمرار املتابعة املنزلية عن طريق برامج التوا�صل، وتقدمي الربامج التثقيفية لالأهايل يف امل�صاكن، والتن�صيق 

مع التلفزيون ال�صعودي لعر�س حالت اأطفال من اجلمعية للتوعية حول احلوادث املرورية.

امل�ساركات
بهدف  واملراكز واجلامعات  املدار�س  بالتعاون مع عدد من  الرتفيهية،  الأن�صطة  الكرمي، وع�صرات  القراآن  امل�صاركة يف م�صابقة 
التوعية بالدمج، وكذلك امل�شاركة يف احتفال اليوم الوطني، والتن�شيق والإ�شراف على ن�شاط طالبات تدريب جامعة امللك �شعود 
بعنوان )الغذاء املفيد(، والتن�صيق مع املدار�س للزيارات التبادلية بني طالبنا وطالبهم؛ للتعرف على اأطفال اجلمعية، وتفعيل 

دور وحدة التدخل املبكر والدمج، مع تقدمي عدد من املحا�صرات جلهات خارجية )جامعة الإمام حممد، ومعاهد ومدار�س(.



بيان إحصائي لألقسام التعليمية في مراكز الجمعية لعام 2014م
ف�سول املراحل التعليمية- ١
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166710755425الف�سول التعليمية

11365441123ف�سول الأن�سطة امل�ساندة

------105324910اأطفال امل�ساكن والتدخل املبكر

------3111عدد امل�ساكن والتدخل املبكر
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الأطفال امل�ستجدون- ٢

عدد الأطفال يف كل مرحلة
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ف�سول الأن�سطة امل�ساندة- ٣
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القراآن
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-----9---57عدد الأطفال امل�ستفيدين



n ف�سل احلا�سب الآيل
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* معلمة 
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424-12--2835-44بنات

1450-29--5678-170عدد الأطفال امل�ستفيدين

n ف�سل الرتبية الفنية

ف�سل الفنية

�ض
ريا

ال

كة
م

دة
ج

نة
دي

امل

ف
جلو

ا

ئل
حا

ري
ع�س

حة
لبا

ا

�ض
لر

ا

�ض
ريا

 ال
وب

جن

-1--211111املعلمات
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-4--362428451923بنات

-14--1305656853748عدد الأطفال امل�ستفيدين
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n ف�سل املكتبة
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-

---1--1-1الف�سول

-10--23--28-94بنني

-4--21--28-36بنات

-14--44--56-130عدد الأطفال امل�ستفيدين
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--1--

--1-----11الف�سول / املكاتب

--7--7--2067بنني

--1-----1231بنات

--8--17--3298عدد الأطفال امل�ستفيدين



n ف�سل ماكنتون
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-1-1الخت�سا�سيات / املعلمات
معلمة 
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----1

1------1-1الف�سول / املكاتب

4----1-2-13بنني

1----2-4-6بنات

5----3-6-19عدد الأطفال امل�ستفيدين
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-1الخت�سا�سيات / املعلمات
معلمة 
ماكنتون

111
-

--
معلمة 
ماكنتون

----111--1الف�سول / املكاتب

3---2816-11بنني

2---9-8--3بنات

5---216115-2210عدد الأطفال امل�ستفيدين

14اإجمايل الأطفال امل�ستفيدين
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n ف�سل التوا�سل
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تقييمجل�سات

--معلمة بل�ضالخت�سا�سيات / املعلمات
معلمة 

بل�ض
--

-
--

معلمة 
ماكنتون

----------الف�سول / املكاتب

3-----6--13بنني

3-----2--4بنات

6-----8--116عدد الأطفال امل�ستفيدين

17اأجمايل الأطفال امل�ستفيدين

اخلدمات امل�ساندة املقدمة للأطفال- ٤

n ال�سعبة النف�سية
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1--3121111الخت�سا�سيات / املعلمات

1--3121111الف�سول / املكاتب

51--32622815383176517بنني

31--2431569277145612بنات

82--5693842451603112129عدد الأطفال امل�ستفيدين

الدمج والتدخل املبكر- ٥

n :اإجمايل الدمج

املركز
جنوب الريا�ضالر�ضالباحةع�سريحائلاجلوفاملدينةجدةمكةالريا�ض

بننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبناتبننيبنات

------2917261398111092311امل�سجلون يف الق�سم التعليمي

164---------5932--126125غري امل�سجلني يف الق�سم

110-297836241952الإجمايل



التدريب والتطوع:- ٦

تطوير وتدريب 
املوظفات

عدد املوظفات

جنوب الريا�ضالر�ضالباحةع�سريحائلاجلوفاملدينةجدةمكةالريا�ض

خارجيداخليخارجيداخليخارجيداخليخارجيداخليخارجيداخليخارجيداخليخارجيداخليخارجيداخليخارجيداخليخارجيداخلي

146--1--11---515-118---دورة

---------14---------53ندوة

-13------18----20-4134--194حما�سرة

-8-----------66421---ور�سة عمل

1-------2-1-1-1-2--35موؤمتر

--------------6-----ملتقى
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برامج التواصل المجتمعي
أواًل: األنشطة الثقافية والتوعوية

اأولوية يف ا�صرتاتيجية الت�صدي لق�صية الإعاقة وقايًة وتعاماًل، ويف هذا  ميثل حمور ح�صد امل�صاندة املجتمعية لر�صالة اجلمعية 
ال�صدد تبنت اجلمعية خالل العام املا�صي اأن�صطة وبرامج مبتكرة، منها: 

Ó .)تنظيم ندوة وور�صة عمل )ت�صويق الربامج وامل�صاريع اخلريية عن طريق الإعالم اجلديد
Ó  تنظيم امللتقى الأول للعالقات العامة للجمعيات اخلريية )نلتقي لرنتقي( بالتعاون مع اجلمعية ال�صعودية للعالقات العامة

والإعالن.
Ó .)!تنظيم لقاء الإعالم التطوعي الأول )الإعالم التطوعي.. كيف يخدم املجتمع؟
Ó .تنظيم ملتقى عن امل�صوؤولية الجتماعية يف البنوك ال�صعودية
Ó .امل�صاركة يف تنظيم املوؤمتر الدويل الرابع لالإعاقة والتاأهيل
Ó  اإعادة اإطالق برنامج »جرب الكر�صي« بتنظيم جديد يف الأ�صواق التجارية وعدد من اجلهات احلكومية التي حتظى بح�صد

جماهريي.
Ó .تنظيم لقاء مع اأع�صاء جمل�س ال�صورى لزيارة مركز امللك �صلمان بحائل
Ó .تنظيم مهرجان للر�صم )اململكة باألوانهم( مب�صاركة الأطفال وعدد من الفنانني الت�صكيليني
Ó .تنظيم املعر�س الأول لخرتاعات خدمة املعوقني
Ó .اإعداد ملتقى لزوجات �صفراء الدول العربية والإفريقية والأوروبية
Ó .تنظيم دورة العالقات العامة والت�صويق يف مواجهة الإعالم
Ó .»تنظيم ندوة قيم »النزاهة يف العمل اخلريي
Ó .تنظيم زيارة وفد من املوؤ�ص�صة الأوروبية العربية للجمعية
Ó .ا�صت�صافة ندوة القيادات التطوعية
Ó .اإعداد ملتقى تعريفي لطالبات وم�صرفات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة امللك �صعود
Ó .تنظيم انتخابات جمل�س الإدارة يف دورته احلادية ع�صرة

ثانيًا: دعم الشراكات وبناء جسور التعاون
جنحت اجلمعية منذ انطالقتها الأولى يف بناء ظهري م�صاند من قطاعات عدة، وتعمل الإدارة العامة للعالقات العامة والإعالم 
وتنمية املوارد على ا�صتمرارية تلك امل�صاندة وابتكار اآليات جديدة لتطوير العالقة مع تلك القطاعات، ويف هذا ال�صدد مت ما يلي:
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Ó .تنظيم منا�صبة خا�صة لإبرام اتفاقية برنامج )التربع بالهلالت( مع اأ�صواق التميمي
Ó .تنظيم حفل ا�صتالم دعم بنك الريا�س للجمعية
Ó  .تنظيم حفل توقيع رعاية �صركة )�صل( لق�صم تقنية الأجهزة
Ó .)تنظيم حفل تد�صني برنامج )اإقامة وعطاء
Ó .تنظيم حفل توقيع اتفاقية تعاون بني اجلمعية و�صركة اأحمد عبدالواحد
Ó .)تنظيم حفل تد�صني الإ�صدار الثالث من برنامج )ت�صهيل
Ó .امل�صاركة يف تد�صني برنامج )اهلل يعطيك خريها( باإمارة منطقة الريا�س
Ó .تنظيم زيارة ملهرجان خادم احلرمني ال�صريفني لقفز احلواجز
Ó .تنظيم زيارة لفريق العمل التطوعي للجمعية
Ó .)امل�صاركة يف امللتقى الوطني الأول لذوي الحتياجات اخلا�صة )وظيفتي اأمان
Ó .تنظيم زيارة حمافظ موؤ�ص�صة حتلية املياه
Ó .تنظيم زيارة الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
Ó .تنظيم حفل ا�صتالم دعم �صركة ال�صالم للطائرات
Ó .امل�صاركة يف حملة )اهلل يعطيك خريها( يف �صارع التحلية بالريا�س
Ó .تنظيم اجتماع اجلمعية الثامن والع�صرين
Ó .توقيع اتفاقية تعاون بني طريان نا�س واجلمعية
Ó  .تنظيم ا�صتالم دعم �صركة زين ال�صعودية
Ó .تنظيم زيارة وفد �صركة الإلكرتونيات املتقدمة
Ó .تنظيم منا�صبة ا�صتالم دعم �صركة طريان نا�س
Ó .تنظيم زيارة فريق وزارة الدفاع الربيطانية مل�صروع ات�صالت احلر�س الوطني
Ó .تنظيم زيارة لفريق رحلة الأمل الكويتي للجمعية
Ó .تنظيم زيارة برنامج املجل�س جلمعية الأطفال املعوقني
Ó .تنظيم زيارة لأطفال اجلمعية ملتحف �صقر اجلزيرة للطريان
Ó .تنظيم حفل اجلمعية باليوم العاملي لالإعاقة
Ó .تنظيم برنامج جرب الكر�صي يف مقر اإدارة احلر�س الوطني
Ó .امل�صاركة يف املهرجان الثقايف الأول للمعوقني



Ó .تنظيم احتفال اليوم الوطني الرابع والثمانني
Ó .2014 تنظيم حفل خريجي اجلمعية لعام
Ó .تنظيم مرا�صم توقيع عقد اإن�صاء مركز اجلمعية بجازان

ثالثًا: األنشطة اإلعالمية
مل يكن الأداء الإعالمي للجمعية يومًا قابعًا يف دائرة رد الفعل، بل كان دومًا اإعالمًا مبادرًا ي�صابق ويواكب برامج اجلمعية على 

كل ال�صعد. و�صهد العام املا�صي تكثيفًا غري م�صبوق يف هذا ال�صدد من مالحمه:

Ó  ،مت تنفيذ حملة اإعالنية �صملت ال�صحف، والتلفزيون، واإعالنات الطرق، وحمطات الوقود، واملطارات، واملالعب، والإذاعة
بربنامج  امل�صرتكني  اأعداد  ت�صاعف  يف  متثل  ملمو�س  بتفاعل  وحظيت  الإلكرتوين.  والإعالم  الأ�صواق،  يف  اإعالمية  ومراكز 
اجلمعية  اإجنازات  عن  اإلكرتوين  اإعالم  ور�صائل  تلفزيونية  وبرامج  �صحفية  وتغطية  اإعالمية  حملة  ذلك  وواكب  الر�صائل، 

وم�صروعاتها وبراجمها.
Ó  .تطوير نوعي يف ا�صتثمار الإعالم الإلكرتوين عرب تن�صيط موقعها على �صبكة املعلومات، ومن خالل و�صائل التوا�صل الجتماعي
Ó  .اإعداد ملف توثيقي �صهري و�صنوي لالإنتاج الإعالمي للجمعية
Ó .التعاون مع عدة مواقع اإلكرتونية لبث اإعالنات جمانية
Ó .بدء اإ�صدار جملة اخلطوة ب�صورة �صهرية
Ó .اإطالق جملة اخلطوة اإلكرتونيًا
Ó .اإنتاج فيلم فيديو توثيقي لأداء اجلمعية خالل العام املن�صرم
Ó .اإعداد فيلم ت�صجيلي مبنا�صبة مرور 30 �صنة على تاأ�صي�س اجلمعية
Ó .اإ�صدار اأكرث من 40 كتيبًا تعريفيًا وتوعويًا عن مراكز وبرامج اخلدمة يف اجلمعية
Ó  .اإ�صدار التقرير ال�صنوي للجمعية عن العام املايل 2013م
Ó  القراآن حلفظ  �صلمان  بن  �صلطان  الأمري  وم�صابقة  العمومية،  اجلمعية  منا�صبات:  يف  خا�صة  �صحفية  ن�صرات  اأربع  اإ�صدار 

الكرمي، وافتتاح مركز الر�س، واملوؤمتر الدويل الرابع لالإعاقة والتاأهيل.
Ó  اأ�صا�س مركز وو�صع حجر  مكة«،  م�صروع »خري  وتد�صني  الر�س،  افتتاح مركز  منا�صبات:  اإعالمية خا�صة يف  ملفات  اإ�صدار 

جازان، وانتخابات جمل�س الإدارة يف دورته ال�)11(. 
Ó  م�صاندة برامج تنمية املوارد عرب املراكز الإعالمية يف الأ�صواق، والن�صر ال�صحفي والإلكرتوين، وطباعة مطويات تعريفية عن

اأن�صطة اجلمعية وخدماتها وو�صائل دعمها. 
Ó .ن�صر نحو )850( مادة �صحفية تت�صمن اأخبارًا وت�صريحات وتقارير وحوارات ومقالت

متثل الربامج والأن�صطة التجارية واخلريية ركائز اأ�صا�صية ت�صهم يف دعم ميزانية ت�صغيل مراكز اجلمعية، وما تقدمه من خدمات 
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برامج تنمية الموارد المالية
جمانية، ومتثل اتفاقيات التعاون والدعم وبرامج تنمية املوارد ن�صبة كبرية من الدخل العام للجمعية. ويف هذا ال�صدد مت حتقيق 

العديد من الإجنازات �صملت:

Ó  تعزيز ا�صتمرارية التعاون مع �صركات الت�صالت وحت�صني الأداء من خالل احلمالت الإعالمية والربامج الأخرى التي تدعم
التربع عن طريق الرقم )5050(؛ اإذ و�صل اإجمايل عدد امل�صرتكني لعام 2014 اإلى اأكرث من )185( األف م�صرتك بن�صبة منو 

يف عمالء STC 33% وموبايلي 26% وزين %16.
Ó  %63 ن�صبة زيادة قدرها التهاين  برنامج بطاقات  ت�صهيل(، وحقق  التهاين، مبادرتي،  الربامج اخلريية )بطاقات  النمو يف 

مقارنة بالعام املا�صي. 
Ó .تنظيم منا�صبات متنوعة لتكرمي ال�صركاء والرعاة والداعمني
Ó .اإطالق برنامج “تربع و�صافر يف اأمان اهلل” مع �صركة طريان نا�س
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التفاقيات التي مت توقيعها:
Ó .اتفاقية �صركة طريان نا�س
Ó .اتفاقية �صركة اأحمد عبدالواحد التجارية
Ó .اتفاقية �صركة العليان كمربيل

التفاقيات التي مت جتديدها:
Ó  .اتفاقية �صركة �صل للخدمات العاملية املحدودة
Ó .)اتفاقية موؤ�ص�صة التنفيذ املثالية )اآيدك�س
Ó .)اتفاقية ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات الأ�صا�صية )�صابك
Ó .اتفاقية جمموعة احلكري
Ó .اتفاقية �صركة العزيزية بنده املتحدة
Ó .اتفاقية فندق اأبراج املريديان
Ó  .اتفاقية مكتب غدوف
Ó .كما يوجد اأكرث من 30 اتفاقية رعاية ب�شروط خمتلفة لالأن�شطة



قطاع ال�سوؤون املالية وال�ستثمار 

باإ�صراف من اللجنة املالية وجلنة ال�صتثمار؛ يطبق قطاع ال�صوؤون املالية وال�صتثمار يف اجلمعية نظامًا مركزيًا للح�صابات ي�صمن 
تطبيق اأعلى درجات الرقابة وال�صفافية. ولعالقة العمل امل�صرتك والتكاملي بني الإدارات يف الأمانة العامة ومراكز اجلمعية؛ فاإن 

الإدارة املالية تتولى املهام الآتية:

Ó  اأداء جميع املعامالت بح�صب النظام املايل واملحا�صبي املتبع من حيث �صرف امل�صتحقات كافة وا�صتالم الإدارات واملراجعة
والتحليل والت�صجيل. 

Ó .تاأمني احتياجات وم�صرتيات الإدارات والأق�صام املختلفة بح�صب اأنظمة امل�صرتيات وامل�صتودعات املتبعة

Ó  .اإ�صدار املوازنة التقديرية للجمعية لعام 2015م

التدقيق والرقابة الداخلية 

القانوين  واملراجع  املالية  اللجنة  ورئي�س  املايل  امل�صرف  تو�صية  اإلى  باجلمعية  الداخلية  والرقابة  التدقيق  وحدة  اأعمال  ت�صتند 
واعتماد �صمو رئي�س املجل�س، وذلك ل�صمان:

Ó .اأعمال املراجعة والتدقيق املايل التي مت اإجنازها خالل العام

Ó .اإعداد الربامج واخلطة ال�صنوية التي تتم من خاللها الرقابة والتدقيق املايل للجمعية

Ó .التدقيق املايل ملعامالت امل�صروفات والتاأكد من �صحتها واتباع ال�صيا�صات املالية للجمعية ب�صاأنها و�صالحيات ال�صرف

Ó  البنكية احل�صابات  يف  واإيداعها  ب�صاأنها  للجمعية  املالية  ال�صيا�صات  اتباع  من  والتاأكد  الإيرادات  ملعامالت  املايل  التدقيق 
املخ�ص�صة لها.

Ó .التدقيق املايل لبقية احل�صابات املالية مثل الأ�صول والذمم واملخ�ص�صات

Ó .املراجعة ال�صابقة لالتفاقيات والعقود التي تربمها اجلمعية لتنمية املوارد املالية وال�صتثمار

Ó .مراجعة العقود ال�صتثمارية العقارية

ال�ستثمار 

ا�صتثماري  بنكية حملية ذات طابع  املتاحة من خالل قنوات  ال�صيولة  ا�صتثمار  تتم متابعة  ال�صتثمار  باإ�صراف مبا�صر من جلنة 
عدمي املخاطر، و�صمن الإطار ال�صرعي، ويكون ذلك من خالل التدفق النقدي بني املوقف املايل بداية العام وحركة الإيرادات 

وامل�صروفات خالل العام، والتي يتم خاللها حتديد فرتات ال�صتثمار املتاحة، ومن ثم احل�صول على اأف�صل العوائد املمكنة. 

 تنمية املوارد الب�سرية 

مع التو�صع املطرد يف مراكز اجلمعية بات توفري الكفاءات الب�صرية املتخ�ص�صة واملوؤهلة ميثل حتديًا دائمًا للجمعية، خ�صو�صًا 
يف ظل ندرة تخ�ص�صات التاأهيل والرعاية على م�صتوى اململكة من ناحية، اإلى جانب ال�صعوبات التي ت�صعها الأنظمة اإزاء اآلية 
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ا�صتقدام العمالة من اخلارج؛ الأمر الذي تعمل اجلمعية على مواجهته بو�صائل �صتى، يف مقدمتها م�صاعفة جهود فرق التاأهيل 
ل�صتيعاب الأعداد املتزايدة من الأطفال واللتزام مبعايري اجلودة املتبعة يف املراكز.

جلذب  خا�صة  اإدارة  لتاأ�صي�س  دافعًا  املا�صي  قبل  العام  خالل  اجلمعية  خدمات  مظلة  اإلى  جديدة  مراكز  اأربعة  ان�صمام  وكان 
يف  العاملة  الكفاءات  له  تتعر�س  وما  الوظيفي،  الت�صرب  م�صكلة  عالج  يف  ت�صهم  مناف�صة  عمل  بيئة  وتوفري  الوطنية،  الكفاءات 
اجلمعية من حماولت ا�صتقطاب خارجية. ومن جهة اأخرى تتولى اإدارة املوارد الب�صرية املهام اليومية وتوفري اخلدمات ملن�صوبي 
اإلى الزوار لأداء مهام  اإلى نحو 70%، بالإ�صافة  اجلمعية الدائمني واملوؤقتني والبالغ عددهم 764 موظفًا بن�صبة �صعودة و�صلت 

عملية ذات �شلة بن�شاط املركز واجلمعية.

Ó .متكنت اجلمعية من احل�صول على اعتماد هيئة التخ�ص�صات الطبية لعدد 130 من من�صوبي فرق التاأهيل الطبي

Ó  ا�صتقطبت اجلمعية خالل العام املن�صرم 144 متخ�ص�صًا من الكوادر ذات التاأهيل واخلربة من داخل وخارج اململكة لتلبية
احتياجات املراكز اجلديدة.

Ó  عانت اجلمعية من ظاهرة الت�صرب الوظيفي نتيجة الإغراءات التي تتعر�س لها الكفاءات املنت�صبة اإليها من قبل جهات تعمل
يف جمال التاأهيل، حيث افتقدت اجلمعية خدمات 60 �صخ�صًا من من�صوبيها خالل العام املن�صرم غادروا العمل عن طريق 

ال�صتقالة.

Ó .يف اإطار برامج تطوير مهارات العاملني متت امل�صاركة يف 32 دورة تدريبية وور�صة عمل خالل العام املن�صرم

م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي للأطفال املعوقني

Ó  اأقيمت الدورة التا�صعة ع�صرة  خالل الفرتة من 24-1436/5/27ه� مبدينة جدة وتقدم لها اأكرث من 150 طفاًل، فيما �صارك
يف الت�صفيات واملراحل النهائية 91طفاًل وطفلة، جاء تف�صيلهم على النحو التايل:

بناتبننيالفرع

73الفرع الأول

43الفرع الثاين

4232الفرع الثالث 

5338الجمايل

Ó  رعى احلفل اخلتامي للبنني �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان بن �صلمان بن عبد العزيز، رئي�س جمل�س الإدارة وف�صيلة
الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�صدي�س الرئي�س العام ل�صوؤون امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي ال�صريف. وذلك يوم 

الثالثاء 1436/5/26ه� مبركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة، ومت تكرمي الفائزين الذين بلغ عددهم 17 فائزًا.

Ó  رعت احلفل اخلتامي الن�صائي �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية م�صاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز واأنابت عنها الأ�صتاذة/ عواطف
احلماد م�صاء يوم الأربعاء 1436/5/27ه� ومت تكرمي الفائزات الالئي بلغ عددهن 13 فائزة.



 برنامج العضوية
Ó  انتخابات يف  الت�صويت  لهم  ويحق  املالية  بالتزاماتهم  وفوا  الذين  العمومية  باجلمعية  العاملني  الأع�صاء  عدد  اإجمايل  بلغ 

جمل�س الإدارة )1015( ع�صوًا للعام 2014م، جديدًا وتتم متابعة برنامج ت�صديد التزامات الع�صوية با�صتمرار. 
Ó  :مت خالل العام املن�صرم )2014م( ا�صتقطاب )243( ع�صوًا، وجاء توزيعهم على مراكز اجلمعية على النحو التايل

جددالعاملين

n34268الأمانة العامة ومركز الريا�ض

n23340مركز مكة املكرمة

n10723مركز جدة

n17160مركز املدينة املنورة

n597مركز اجلوف

n6028مركز حائل

n177مركز ع�سري

n2610مركز الباحة



41

االعضاء العاملون
n342الأمانة العامة ومركز الريا�ض

n233مركز مكة املكرمة

n107مركز جدة

n171مركز املدينة املنورة

n59مركز اجلوف

n60مركز حائل

n17مركز ع�سري

n26مركز الباحة

ر�صم بياين يبني توزيع الأع�صاء العاملني امل�صددين خالل عام 2014م

جدد
n68الأمانة العامة ومركز الريا�ض

n40مركز مكة املكرمة

n23مركز جدة

n60مركز املدينة املنورة

n7مركز اجلوف

n28مركز حائل

n7مركز ع�سري

n10مركز الباحة

ر�صم بياين يبني توزيع الأع�صاء اجلدد خالل عام 2014م



برنامج »اهلل يعطيك خيرها « 
مبادرة توعوية متخ�ص�صة بال�صياقة الآمنة، اأطلقتها اجلمعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ومب�صاندة 

عدد من اجلهات وال�صركات.

وبرعاية كرمية من خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل« حينما كان وليًا للعهد، مت تد�صني الربنامج  
فى7 مايو 2014 ووجه – اأيده اهلل - بتعميمه على كافة حمافظات ومناطق اململكة وفق جدول زمني حمدد، واأن يكون مبادرة 

وطنية 

وانطلقت املرحلة التجريبية يف مدينة الريا�س وواكبها برنامج تلفزيوين يحمل نف�س ال�صم وبث على التلفزيون ال�صعودي القناة 
الأولى بالتزامن مع القناة الريا�صية واإذاعة جدة، وتابع حلقات الربنامج على القناة اخلا�صة به يف موقع اليوتيوب اأكرث من 9 
مليون �صخ�س ح�صب الإح�صائية الر�صمية للموقع، و�صجلت مواقع التوا�صل الجتماعي للمبادرة ح�صورا ومتابعة متميزين من قبل 

الزوار.

و من خالل الفريق التطوعي الذي ي�صم نحو 3000 متطوع �صارك الربنامج يف العديد من الأن�صطة والفعاليات، حيث لقى تفاعاًل 
مميزًا، وتعزيزًا لنجاحات الربنامج مت التن�صيق لتطبيقه بالتعاون مع وزارة التعليم لتب�صري النا�صئة باأهمية ال�صياقة الآمنة واأثره 

يف احلد من الإعاقة وتداعيات احلوادث وما ت�صببه من اإعاقات دائمة.
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البرامج العالجية والتأهيلية
Ó .722 احت�صن املركز 786 حالة خالل العام املن�صرم، وبلغ عدد الأطفال امل�صجلني للمراجعة -
Ó .ان�صم 212 طفاًل جديدًا اإلى املركز خالل العام املا�صي -
Ó  ا�صتفاد 173 طفاًل وطفلة من خدمات عيادات العظام امل�صرتكة، وعيادات الأع�صاب امل�صرتكة، بالتعاون مع م�صت�صفى امللك -

في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث.
Ó  قدم فريق العالج الطبيعي جل�ص���ات فردية وجماعية بلغ جمموعها 25288 جل�ص���ة، فيما و�صل عدد جل�صات العالج الوظيفي -

اإلى 20213 جل�صة.
Ó .و�صل عدد امل�صتفيدين من برامج عيادة الأ�صنان اإلى 672 حالة -
Ó .مت توفري 1406 جبرية وو�صيلة تقومي حلالت من اأطفال املركز -
Ó .قدم املركز 692 ا�صت�صارة وخدمة �صمن برامج اخلدمات الجتماعية -
Ó .قدمت وحدات التمري�س 3593 خدمة منوعة -
Ó  .قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 7146 جل�صة جماعية وفردية -
Ó .ا�صتفاد 16 طفاًل من برنامج البدلة الف�صائية -
Ó .مت تطبيق برنامج التنبية احل�صي على 16 حالة -

مركز الملك فهد بالرياض
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البرامج التعليمية والتربوية
Ó .يتلقى 236 طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية، منهم 42 طفاًل ان�صموا خالل العام املن�صرم

Ó  ،ي�صم املركز 16 ف�صاًل تعليميًا، و11 ف�صاًل خم�ص�صًا لالأن�صطة امل�صاندة )القراآن الكرمي، القراءة، احلا�صب الآيل، امل�صادر
الفنية، املكتبة(. 

Ó  جنح املركز يف تخريج اأول دفعة للطالبات غري الناطقات امل�صتخدمات للغة التوا�صل )بل�س( من املرحلة املتو�صطة اإلى املرحلة
الثانوي���ة لأول مرة على م�ص���توى اململكة، وتخريج الدفعة الثاني���ة للطالبات غري الناطقات من املرحل���ة البتدائية اإلى املرحلة 

املتو�صطة.

Ó  .توفري احلا�صب الآيل )ب�صمة العني( للطالب غري الناطقني يف مدار�س التعليم العام بناًء على م�صروع العناية بذوي الإعاقة

Ó  ،تنفيذ احلقائب اخلا�ص���ة مبناهج التعليم العام مب�صاركة طالبات جامعة الأمرية نورة، واإجناز حقيبة التدريب للتدخل املبكر
والنتهاء من جتهيز ف�صل )وحدة الأجهزة امل�صاندة وا�صتخدام التكنولوجيا يف التعليم(.

Ó  .ا�صتفاد 170 طفاًل من وحدات الأن�صطة امل�صاندة على مدار العام

Ó  مت تطبيق برنامج الدمج على 297 حالة يف مدار�س التعليم العام، ومدار�س الرتبية الفكرية، وهو رقم غري م�ص���بوق يف املركز
واجلمعية.

Ó .قدمت وحدة الرعاية النف�صية خدماتها لعدد 569 حالة

Ó .مت تطبيق برنامج تعليم ماكنتون على 19 طفاًل، وبرنامج لغة بل�س على حالتني



األنشطة والبرامج
Ó  تدريب طالبات جامعة امللك �صعود وجامعة الأمرية نورة وطالبات املاج�صتري )ق�صم التدخل املبكر(، وتدريب طالبات التدخل

املبكر على اآلية العمل داخل الف�صول، والتن�صيق لإبرام اتفاقية تعاون مع جامعة الإمام يف جمال التدريب. 
Ó .تطوير م�صتوى الأداء الوظيفي للمعلمات من خالل برنامج املتابعة امل�صتمرة وقيا�س الأداء
Ó  الحتف���ال بالي���وم العاملي للمع���اق يف كافة مراكز اجلمعية مب�ص���اركة الأمهات واملتطوعات وطالب املدار����س، وتكرمي الأمهات

املمي���زات خ���الل حفل جمل�س الأمهات، وم�ص���اركة الأطفال يف الأن�ص���طة الداخلية لالأق�ص���ام التعليمية والأن�ص���طة اخلارجية، 
وتكرمي الطالبات والطلبة املتفوقني، والتوا�ص���ل مع امل�ص���وؤولني يف �ص���ركة �ص���ابك لتقدمي تقارير دورية عن الأطفال امل�صمولني 
بربنامج البتعاث الداخلي، وتنفيذ ن�شاط ترفيهي للطالب من قبل طالبات تدريب جامعة الأمرية نورة، وتنفيذ برامج توعية 

اأولياء الأمور، واإقامة الدورات التثقيفية لالأمهات.
Ó  تطبي���ق برنام���ج اأم زائرة يف مرحلة التمهيدي، وتنفيذ حما�ص���رات جت���ارب اأمهات التدخل املبكر والدمج مب�ص���اركة طالبات

التدري���ب، وحتدي���ث الربامج املنزيل اخلا����س بالأطفال، تهيئة اأمهات ط���الب التعليم العام لتطبيق برنام���ج الدمج، وتقدمي 
الربامج التثقيفية لالأهايل يف امل�صاكن. 

المهارات المكتسبة ألطفال المركز 
عدد الأطفالاملهارات

43الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية 

44الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة 

11الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

3الأطفال الذين تعلموا امل�سي بالعكاز 

11الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

9الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

17الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

42الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

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

5الأطفال الذين تعلموا الكتابة

17الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

2الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

4الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم
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البرامج العالجية والتأهيلية
Ó .460 ا�صتقبل املركز خالل العام املن�صرم 521 حالة، وبلغ عدد الأطفال امل�صجلني للمراجعة
Ó .ان�صم 156 طفاًل جديدًا للمركز خالل العام املا�صي، بنف�س معدل العام ما قبله
Ó .%20 ا�صتفاد 84 طفاًل وطفلة من خدمات عيادات العظام امل�صرتكة، وعيادات الأع�صاب امل�صرتكة بزيادة ت�صل اإلى اأكرث من
Ó  قدم فريق العالج الطبيعي جل�صات فردية وجماعية بلغ جمموعها 24379 جل�صة، فيما و�صل عدد جل�صات العالج الوظيفي

اإلى 8221 جل�صة.
Ó .قدمت عيادة الأ�صنان خدماتها ل�26 حالة

مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
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Ó .يف وحدة اجلبائر والأجهزة امل�صاعدة مت ت�صنيع 666 جبرية وو�صيلة تقومي حلالت من اأطفال املركز ومركز مكة املكرمة
Ó .قدم املركز 744 ا�صت�صارة وخدمة �صمن برامج اخلدمات الجتماعية، بزيادة ت�صل اإلى اأكرث من 40% عما قبله
Ó .صاعفت وحدات التمري�س خدماتها لت�صل اإلى 7226 خدمة منوعة�
Ó  .قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 2946 جل�صة جماعية وفردية
Ó .حقق برنامج البدلة الف�صائية نتائج قيا�صية خالل العام، وبلغ عدد الأطفال امل�صتفيدين منه 80 حالة
Ó .مت تطبيق برنامج التدخل املبكر على 49 حالة

البرامج التعليمية والتربوية
Ó .يتلقى 105 طالب وطالبات برامج تعليمية وتربوية، منهم 38 طفاًل ان�صموا خالل العام املن�صرم
Ó  ،ي�صم املركز �صبعة ف�صول تعليمية و�صتة ف�صول خم�ص�صة لالأن�صطة امل�صاندة )القراآن، القراءة، احلا�صب الآيل، امل�صادر

الفنية، املكتبة(. 
Ó .ا�صتفاد جميع اأطفال املركز من برامج وحدات الأن�صطة امل�صاندة
Ó  .مت تطبيق برنامج الدمج على 36 حالة يف مدار�س التعليم العام ومدار�س الرتبية الفكرية
Ó .قدمت وحدة الرعاية النف�صية خدماتها ل�245 حالة
Ó .مت تطبيق برنامج تعليم ماكنتون ولغة بل�س على ثمانية اأطفال، وبرنامج لغة بل�س على حالتني

األنشطة والبرامج
Ó  .ا�صتقبل املركز 35 وفدًا زائرًا ميثلون كل القطاعات احلكومية واخلا�صة والتعليمية والطبية والدبلوما�صية والريا�صية
Ó .نظم املركز 74 حما�صرة ا�صتفاد منها 1031 �صخ�صًا
Ó .اأقام املركز ع�صر دورات تدريبية داخلية وخارجية مب�صاركة 47 من من�صوبيه
Ó .تنظيم خم�س ور�س عمل مب�صاركة 97 �صخ�صًا
Ó .ا�صتقبل املركز 309 من املتدربني من من�صوبي ومن�صوبات اجلامعات
Ó .اأبرم املركز اتفاقية تعاون مع �صركة اإيكيا، واأخرى مع �صركة توازن للمطاعم
Ó  .تنظيم احتفال مو�صع مبنا�صبة اليوم العاملي لالإعاقة
Ó .تنظيم مهرجان “اململكة باألوانهم” مب�صاركة نخبة من الت�صكيليني
Ó .تبنى املركز مبادرة ال�صاب عمار بوق�س لدعم املبدعني من الأ�صخا�س ذوي الإعاقة
Ó  مبنا�صبة مرور )15( عامًا على تاأ�صي�س مركز اجلمعية مبكة املكرمة ومركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة مت تنظيم

خالل  خدمتهم  متت  الذين  املتخرجني  اأو  حاليا  باملركزين  اخلدمات  يتلقون  الذين  الأطفال  جلميع  دعوة  وتوجيه  احتفال 
ال�صنوات املا�صية من قبل املركزين.



Ó  اإفطار جماعي اإقامة  �صعار )رم�صان حتلى جمعتنا( مت  املبارك وحتت  ل�صهر رم�صان  اأمانة حمافظة جدة  فعاليات  �صمن 
لأطفال مركزي اجلمعية بجدة ومكة املكرمة واأ�صرهم وبح�صور معايل الدكتور هاين اأبو راأ�س اأمني مدينة جدة. 

Ó  مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك بادر ق�صم اخلدمة الجتماعية اإلى اإيجاد و�صيلة مل�صاعدة بع�س اأ�صر الأطفال املحتاجني من
من�صوبي اجلمعية ومن خارجها، فكانت فكرة عمل �صالل غذائية وتوزيعها عليهم. 

Ó  خاللها من  يتم  رم�صان،  �صهر  خالل  يوميًا  اأ�صخا�س  لع�صرة  طاولة  تخ�صي�س  مت  �صوفيتيل  احلمراء  فندق  مع  بالتن�صيق   
ا�صت�صافة طفل مع اأ�صرته مع القيام بتقدمي هدايا لالأطفال.

Ó .مت التن�صيق مع كلية البرتجي ل�صت�صافة عدد من املوظفني واأطفال املركز اخلريجني يف الدورات التي تنظمها الكلية
Ó  .تنظيم احتفال مبنا�صبة اليوم الوطني مب�صاركة عدد من من�صوبي القوات امل�صلحة وجنوم الريا�صة وطالب مراكز الرعاية
Ó  .تكرمي هيئة الإغاثة الإ�صالمية مل�صاندتها برامج اجلمعية على مدى ع�صر �صنوات

المهارات التي اكتسبها أطفال المركز
عدد الأطفال املهارات

58 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية

42 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة 

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

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

55 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

36 الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

12 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

10 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

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

10 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

15 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

- الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

16 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم

72 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

20 الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

26 الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�سبة كبرية من الإعاقة وحت�سنت حالتهم ب�سكل كبري
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البرامج العالجية والتأهيلية
Ó .قدم املركز خدماته ل�162 حالة خالل العام املن�صرم، منهم 34 حالة جديدة
Ó  قدم فريق العالج الطبيعي جل�صات فردية وجماعية بلغ جمموعها 3480 جل�صة، فيما و�صل عدد جل�صات العالج الوظيفي اإلى

1602 جل�صة.
Ó .و�صل عدد امل�صتفيدين من برامج عيادة الأ�صنان بالتعاون مع كلية طب الأ�صنان اإلى 67 حالة
Ó .مت توفري 61 جبرية وو�صيلة تقومي حلالت من اأطفال املركز
Ó  .قدمت وحدات التمري�س 410 جل�صة فردية وجماعية
Ó .قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 765 جل�صة للعالج والتدريب والتاأهيل
Ó  .ا�صتفادت 259 حالة من برامج اخلدمة الجتماعية
Ó  .مت تطبيق برنامج التنبيه احل�صي على 23 حالة
Ó  .تطبيق برنامج التدخل املبكر على 16 حالة

مركز الملك سلمان بحائل
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البرامج التعليمية والتربوية
Ó  .يتلقى 49 طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية
Ó  .ي�صم املركز خم�صة ف�صول تعليمية، واأربعة ف�صول لالأن�صطة امل�صاندة
Ó .ا�صتقبل الق�صم التعليمي 11 طفاًل جديدًا
Ó  .مت التقييم النف�صي اخلارجي ل�121 حالة
Ó .ا�صتفاد 18 طفاًل وطفلة من برنامج الدمج مبدار�س التعليم العام ومدار�س الرتبية الفكرية

األنشطة والبرامج
Ó  ال�صنوي، وتوجت م�صاركته الأخرية بتنظيم معر�س �صور عن خادم احلرمني برز املركز ب�صكل مميز يف �صباق رايل حائل 

ال�صريفني )اخلري.. �صلمان( حظي برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صعود بن عبداملح�صن بن عبدالعزيز اأمري 
منطقة حائل.

Ó .تنظيم زيارة ل�صاحبة ال�صمو حرم �صمو نائب اأمري منطقة حائل للمركز
Ó .تنظيم زيارة لأع�صاء جمل�س ال�صورى للمركز
Ó .تنظيم حفل لت�صجيع طالب الدمج
Ó .تنظيم منا�صبة اليوم العاملي لالإعاقة
Ó .تنظيم حفل ا�صتقبال يف بداية العام الدرا�صي
Ó .امل�صاركة يف يوم ال�صحة العاملي، ويف مهرجان اململكة باألوانهم
Ó .تنظيم مهرجان م�صغر للجنادرية
Ó .بناء تعاون مع الإ�صراف الرتبوي والفريق ال�صت�صاري الإر�صادي باإدارة تعليم حائل
Ó .تكرمي ع�صوات اجلمعية العمومية
Ó .تنظيم لقاء مل�صريف الرتبية اخلا�صة، واآخر لطالبات كلية التقنية
Ó .تنظيم زيارة ملن�صوبي حقوق الإن�صان بحائل، واأخرى ملن�صوبات ال�صمان الجتماعي
Ó .ا�صتقبال الع�صرات من زيارات املدار�س واملعاهد باملنطقة
Ó .تنظيم حما�صرة للداعية اأمل الفايز حول التعامل مع املعاق
Ó  تنظيم برنامج لتوعية اأولياء الأمور



المهارات التي اكتسبها أطفال المركز
عدد الأطفال املهارات

6 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية

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

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

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

14 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

7 الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

27 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

20 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

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

20 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

8 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

12 الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

5 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم

21 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

7 الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

10 الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�سبة كبرية من الإعاقة وحت�سنت حالتهم ب�سكل كبري
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البرامج العالجية والتأهيلية
Ó  بلغ عدد الأطفال املخدومني يف املركز خالل العام املن�صرم 246 طفاًل، وهو نف�س عدد الأطفال يف العام ما قبله، ويتابع يوميًا

يف املركز 216 طفاًل.
Ó .مت تطبيق برنامج البدلة الف�صائية لأول مرة يف املركز، وو�صل عدد امل�صتفيدين منها اإلى 204 اأطفال
Ó  ،قدم فريق العالج الطبيعي جل�صات فردية وجماعية بلغ جمموعها 15375جل�صة، بزيادة تبلغ نحو 100% عن العام ما قبله

فيما بلغت الزيادة يف عدد جل�صات العالج الوظيفي اجلماعية والفردية اأرقامًا غري م�صبوقة حيث و�صلت اإلى 2112 جل�صة.
Ó .مت توفري 60 جبرية وو�صيلة تقومي حلالت من اأطفال املركز، بزيادة ت�صل اإلى 50% عما �صبقه
Ó  .قدمت وحدات التمري�س 1542 جل�صة
Ó .قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 740 جل�صة للعالج والتاأهيل بزيادة ت�صل اإلى 120% عما قبله
Ó .ا�صتفادت 225 حالة من برامج اخلدمة الجتماعية
Ó  .صاعفت وحدة عالج الأ�صنان خدماتها بن�صبة 800% لي�صل عدد امل�صتفيدين منها اإلى 169 طفاًل�
Ó .قدمت عيادات العظام امل�صرتكة خدماتها ل� 25 حالة، فيما اأجريت عمليات جراحية ل�16 حالة
Ó  .ا�صتفاد 17 طفاًل من برنامج التنبية احل�صي

البرامج التعليمية والتربوية
Ó .جنح املركز يف دمج 23 طالبًا وطالبة

مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 
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Ó .يتلقى 95 طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية يومية، من خالل ع�صرة ف�صول تعليمية، وخم�صة ف�صول لالأن�صطة امل�صاندة
Ó .ا�صتقبل الق�صم التعليمي 29 طفاًل جديدًا خالل العام
Ó  .مت التقييم النف�صي اخلارجي ل�160 حالة
Ó .يف وحدة حتفيظ القراآن الكرمي مت تدريب 46 طالبًا وطالبة
Ó .قدمت وحدة احلا�صب الآيل برامج تدريب ل�69 طالبًا وطالبة
Ó  .ا�صتفاد ع�صرة اأطفال من برنامج التدخل املبكر و11 اآخرون من برنامج الطفولة املبكرة
Ó .مت تطبيق برنامج تعليم لغة بل�س لأول مرة داخل املركز وا�صتفاد منه 16 طفاًل

األنشطة والبرامج
Ó .نظم املركز جمموعة من الدورات التدريبية واملحا�صرات وور�س العمل �صارك فيها 91 من من�صوبيه
Ó .تنظيم منا�صبة اليوم العاملي لالإعاقة 
Ó .تنظيم حفل ا�صتقبال يف بداية العام الدرا�صي
Ó .امل�صاركة يف الحتفال باليوم الوطني
Ó  .اإبرام اتفاقية تعاون مع بنك اجلزيرة لدعم اإن�صاء معملني تعليميني
Ó  .اإبرام اتفاقية تعاون مع جمعية اأطباء طيبة
Ó  .امل�صاركة يف الدورة ال�19 مل�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان بحفظ القراآن الكرمي
Ó .تنظيم عدد من ملتقيات توظيف املعوقني



المهارات التي اكتسبها أطفال المركز
عدد الأطفال املهارات

15 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية

12 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة 

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

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

2 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

4 الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

13 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

19 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

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

0 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

0 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

0 الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

1 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم

4 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

1 الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

10 الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�سبة كبرية من الإعاقة وحت�سنت حالتهم ب�سكل كبري
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البرامج العالجية والتأهيلية
Ó .احت�صن املركز 330 حالة خالل العام املن�صرم، منهم 105 اأطفال مت ت�صجيلهم خالل العام
Ó  .قدم املركز 1570 ا�صت�صارة وخدمة �صمن برامج اخلدامات الجتماعية، حمققًا زيادة قدرها نحو 500% عما قبله
Ó .تلقى 73 طفاًل وطفلة خدمات عيادات العظام امل�صرتكة وجراحات العظام
Ó  قدم فريق العالج الطبيعي جل�صات فردية وجماعية بلغ جمموعها 15024 جل�صة بزيادة قيا�صية منذ افتتاح املركز، فيما بلغ

عدد جل�صات العالج الوظيفي الفردية واجلماعية 3504 جل�صة، بن�صبة زيادة ت�صل الى %100.
Ó .ا�صتفاد 20 طفاًل من برنامج العالج بالبدلة الف�صائية
Ó .قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 1166 جل�صة للعالج والتدريب والتاأهيل
Ó  .ا�صتفاد 49 طفاًل من برنامج التدخل املبكر

البرامج التعليمية والتربوية
Ó  .يتلقى 88 طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية
Ó .ي�صم املركز �صتة ف�صول تعليمية، وثالثة ف�صول خم�ص�صة لالأن�صطة امل�صاندة
Ó  .يف وحدات الأن�صطة امل�صاندة ا�صتفاد 80 طفاًل على مدار العام
Ó .جنح املركز يف دمج ثماين حالت مبدار�س التعليم العام
Ó .ا�صتفاد 384 من برنامج التقييم النف�صي اخلارجي

مركز مكة المكرمة
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األنشطة والبرامج
Ó .امل�صاركة بجناح خا�س يف معر�س تراثيات بالتعاون مع اأمانة مكة املكرمة

Ó .تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع كلية التمري�س عن الإ�صعافات الأولية

Ó .5 تنظيم معر�س �صعودية

Ó .تنظيم احتفال مبنا�صبة اليوم الوطني

Ó .تنظيم ملتقى مديري مراكز اجلمعية

Ó .الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة

Ó .تنظيم فعالية “جرب الكر�صي” يف عدة مواقع

Ó  .”امل�صاركة يف مهرجان “اململكة باألوانهم

Ó  ريا�صيني جنوم  اإلى  اإ�صافة  الدبلوما�صية،  والبعثات  وال�صركات  واملدار�س  اجلامعات  من  لوفود  الزيارات  ع�صرات  ا�صتقبال 
ورجال اأعمال وفنانني.

Ó  .تنظيم �صت رحالت خارجية لأطفال املركز اإلى متاحف ومكتبات واأماكن ترفيه

Ó .تنظيم اأربعة ملتقيات لتوظيف املعوقني اأثمرت منح الفر�صة ل�13 �صخ�صًا

Ó  اأقيم خالل �صهر رم�صان الكرمي العديد من املراكز الإعالمية يف عدد من املواقع املهمة مبنطقة مكة املكرمة التي تهدف اإلى
التعريف باخلدمات والربامج املقدمة لالأطفال.



المهارات التي اكتسبها أطفال المركز
عدد الأطفال املهارات

- الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية

- الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة 

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

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

48 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

55 الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

41 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

21 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

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

34 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

64 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

- الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

36 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم

43 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

27 الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

- الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�سبة كبرية من الإعاقة وحت�سنت حالتهم ب�سكل كبري
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البرامج العالجية والتأهيلية
Ó  .احت�صن املركز 62 حالة جديدة خالل العام املن�صرم
Ó .قدم املركز اأكرث من 70 ا�صت�صارة وخدمة �صمن برامج اخلدامات الجتماعية
Ó .تلقى 114 طفاًل وطفلة خدمات عيادات العظام امل�صرتكة، وعيادات الأع�صاب امل�صرتكة بالتعاون مع م�صت�صفى ع�صري املركزي
Ó  قدم فريق العالج الطبيعي جل�صات فردية وجماعية بلغ جمموعها 3517 جل�صة، فيما زادت ن�صبة عدد جل�صات العالج الوظيفي

اإلى نحو 75% لي�صل جمموعها اإلى 1288 جل�صة.
Ó .و�صل عدد امل�صتفيدين من برامج عيادة الأ�صنان بالتعاون مع كلية طب الأ�صنان بجامعة امللك خالد اإلى 63 حالة
Ó .مت توفري 24 جبرية وو�صيلة تقومي حلالت من اأطفال املركز
Ó .مت تقدمي 15 وحدة متري�صية
Ó .قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 672 جل�صة للعالج والتدريب والتاأهيل
Ó  .مت حتويل اأكرث من 30 طفاًل وطفلة اإلى م�صت�صفى ال�صعودي الأملاين

مركز منطقة عسير
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البرامج التعليمية والتربوية
Ó .يتلقى 29 طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية، منهم ثمانية اأطفال ان�صموا حديثًا
Ó .)ي�صم املركز خم�صة ف�صول تعليمية، وف�صاًل خم�ص�صًا لالأن�صطة امل�صاندة )امل�صادر التعليمية
Ó .يف وحدات الأن�صطة امل�صاندة )امل�صادر التعليمية( ا�صتفاد 29 طفاًل على مدار العام
Ó  .و�صع الأهداف التعليمية الطويلة والق�صرية املدى لكل طفل للف�صل الدرا�صي الثاين لكل املراحل التعليمية
Ó  .ا�صتفادت ت�صع حالت من برنامج الدمج مبدار�س التعليم العام وثالث مبدار�س الرتبية الفكرية
Ó .قدمت ال�صعبة النف�صية ا�صت�صارات ل�29 حالة

األنشطة والبرامج
Ó .تنظيم رحالت لالأطفال للمجمعات التجارية والأماكن ال�صياحية 
Ó  .توقيع اتفاقية تعاون مع �صحيفة الوطن كراع اإعالمي ملدة عام
Ó  .توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة امللك خالد
Ó .توقيع اتفاقية تعاون مع امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين
Ó  .تنظيم احتفالني ببداية العام الدرا�صي واآخر بنهاية العام
Ó .عقد جمل�س لالأمهات
Ó .م�صاركة عدد من من�صوبات املركز يف دورات تدريبية وحما�صرات
Ó  .تنظيم احتفال ليوم املعلم
Ó  امل�صاركة يف افتتاح برامج ال�صيف ال�صياحية باملنطقة وبرامج ال�صيف يف املجمعات التجارية وتوزيع عدد من الربو�صورات يف

الأماكن ال�صياحية باملنطقة.
Ó .الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة
Ó .)امل�صاركة مع جامعة امللك خالد يف برنامج )اهلل يعطيك خريها
Ó .)امل�صاركة يف الدورة الريا�صية ال�صنوية )ليوث اأبها
Ó .زيارة معر�س الكتاب واملعلمات بجامعة امللك خالد
Ó .امل�صاركة يف بازار خريي بجامعة امللك خالد
Ó .تنظيم منا�صبة تكرمي الطفل املثايل والأم املثالية
Ó .)تنظيم حملة اإعالمية (ي�صتحقون اأكرث( بالتعاون مع )بان�صيات ع�صري
Ó .اإعداد فيلم وثائقي للمركز بالتن�صيق مع تلفزيون اأبها



Ó  .ن�صر اأخبار منا�صبات املركز يف ال�صحف الورقية والإلكرتونية
Ó .اإقامة ملتقيني لتوظيف املعوقني واملعوقات باملركز بالتعاون مع ال�صركات واملوؤ�ص�صات، وقد اأ�صهما يف توظيف عدد منهم
Ó .احت�صن املركز الدورة ال�18 من م�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني
Ó .ا�صتقبل املركز خالل العام العديد من رجال الأعمال وال�صخ�صيات وامل�صوؤولني ومت اإطالعهم على املركز وخدماته
Ó .مت توزيع اأكرث من ع�صرة اآلف ر�صالة من طفل معاق وتوزيع اأكرث من خم�صة اآلف مطبوعة اإعالمية يف املنطقة
Ó  .84�تنظيم احتفال مبنا�صبة اليوم الوطني ال

المهارات التي اكتسبها أطفال المركز
عدد الأطفال املهارات

9 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية

8 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة 

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

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

8 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

12 الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

10 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

15 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

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

8 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

5 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

- الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

3 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم

5 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

- الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

11 الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�سبة كبرية من الإعاقة وحت�سنت حالتهم ب�سكل كبري
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البرامج العالجية والتأهيلية
Ó .قدم املركز خدماته ل�76 حالة خالل العام املن�صرم، وبلغ عدد الأطفال امل�صجلني 47 طفاًل
Ó  قدم فريق العالج الطبيعي جل�صات فردية وجماعية بلغ جمموعها 1800جل�صة، فيما و�صل عدد جل�صات العالج الوظيفي اإلى

1989 جل�صة.
Ó .مت توفري 16 جبرية وو�صيلة تقومي حلالت من اأطفال املركز
Ó  قدمت وحدات التمري�س 179 جل�صة فردية وجماعية
Ó .قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 1165 جل�صة للعالج والتاأهيل

مركز منطقة الباحة
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البرامج التعليمية والتربوية
Ó .يتلقى 18 طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية يومية، وا�صتقبل املركز ثمانية اأطفال جدد مع بدء العام الدرا�صي
Ó .ي�صم املركز خم�صة ف�صول تعليمية
Ó .ا�صتقبل الق�صم التعليمي ثمانية اأطفال جدد
Ó .مت التقييم النف�صي اخلارجي ل�84 حالة، وانطبقت �شروط القبول على 57 حالة منهم

األنشطة والبرامج
Ó .افتتاح ف�صلني جديدين للطفولة املبكرة والتعليم العام
Ó .تنظيم ملتقى للع�صوات باملنطقة
Ó .ا�صتقطاب فريق اخلدمة التطوعية بكلية الدرا�صات التطبيقية بجامعة الباحة
Ó .توثيق التعاون مع كلية العلوم الطبية 
Ó .التن�صيق مع مركز الإر�صاد الأ�صري بوكالة وزارة ال�صوؤون الجتماعية
Ó .تنظيم منا�صبة اليوم العاملي لالإعاقة، والحتفال باليوم الوطني
Ó .ا�صتقبال �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية هيا بنت م�صاري
Ó .تنظيم حفل ا�صتقبال يف بداية العام الدرا�صي
Ó .تنظيم ملتقى لأولياء الأمور ملناق�صة احتياجات الأطفال
Ó .امل�صاركة يف يوم ال�صحة العاملي واأ�صبوع ال�صجرة
Ó .افتتاح النادي ال�صيفي بدعم من بنك الريا�س
Ó .ا�صتقطاب متطوعات من كلية الآداب
Ó .ا�صتقبال الع�صرات من زيارات املدار�س واملعاهد باملنطقة
Ó .تنظيم مهرجان م�صغر للجنادرية، وامل�صاركة يف مهرجان الع�صل
Ó .التعاون مع جمعية الرب ببني �صار



المهارات التي اكتسبها أطفال المركز
عدد الأطفال املهارات

7 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية

3 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة 

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

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

10 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

5 الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

5 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

5 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

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

6 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

7 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

0 الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

8 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم
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البرامج العالجية والتأهيلية
Ó  احت�صن املركز 031 حالة خالل العام املن�صرم، بزيادة ت�صل اإلى 03% عن عام 3102م، وبلغ عدد الأطفال املن�صمني حديثًا -

93 طفاًل، بزيادة ت�صل اإلى نحو %04. 
Ó  قدم فريق العالج الطبيعي جل�صات فردية وجماعية بلغ جمموعها 3431جل�صة، بزيادة نحو 001% عن العام ما قبله، فيما -

ت�صاعف عدد جل�صات العالج الوظيفي اجلماعية والفردية لت�صل اإلى 528 جل�صة.
Ó .مت توفري 02 جبرية وو�صيلة تقومي حلالت من اأطفال املركز، وكان املركز يفتقد تلك اخلدمة العام ما قبله -
Ó  قدمت وحدات التمري�س 624 جل�صة فردية وجماعية -
Ó .قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 047 جل�صة للعالج والتاأهيل بزيادة ت�صل اإلى 021% عما قبله -
Ó .ا�صتفادت 522 حالة من برامج اخلدمة الجتماعية -
Ó .ا�صتفاد خم�صة اأطفال من خدمات عالج الأ�صنان بالتعاون مع مركز الأمري عبدالعزيز التخ�ص�صي باجلوف -
Ó  .قدمت عيادات العظام امل�صرتكة خدماتها ل�61 حالة، فيما اأجريت عمليات جراحية ل�صت حالت -

البرامج التعليمية والتربوية
Ó .جنح املركز يف دمج 52 طالبًا وطالبة، خالل العام املن�صرم، وهو رقم غري م�صبوق منذ افتتاح املركز

مركز منطقة الجوف 
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Ó  يتلقى 73 طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية يومية، وي�صم املركز �صبعة ف�صول تعليمية، اإ�صافة اإلى اأربعة ف�صول لالأن�صطة
امل�صاندة.

Ó .ا�صتقبل الق�صم التعليمي �صبعة اأطفال جدد
Ó  .مت التقييم النف�صي اخلارجي ل�13 حالة
Ó .مت تطبيق برنامج تعليم لغة بل�س لأول مرة داخل املركز، كما ا�صتفاد ثالثة اأطفال من برنامج ماكنتون

األنشطة والبرامج
Ó )قدم املركز برامج تدريب ل�71 طالبة من من�صوبات ق�صم العالج الطبيعي )المتياز، ودرجة البكالوريو�س
Ó .نظم املركز عددًا من املحا�صرات ودرا�صات احلالة، و�صارك من�صوبوه يف �صت ندوات وحما�صرات خارجية
Ó .نظم املركز ع�صر رحالت ترفيهية وتثقيفية لالأطفال 
Ó  .تنظيم منا�صبة اليوم العاملي لالإعاقة، والحتفال باليوم الوطني ومهرجان التمور
Ó .تنظيم حفل ا�صتقبال يف بداية العام الدرا�صي
Ó .ا�صتقطاب متدربات من جامعة اجلوف
Ó .ا�صتقبال عدد من زيارات املدار�س واملعاهد باملنطقة
Ó  .ا�صتقطاب متطوعة



المهارات التي اكتسبها أطفال المركز
عدد الأطفال املهارات

5 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية

2 الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة 

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

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

11 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

8 الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

4 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

5 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

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

10 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

4 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

10 الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

11 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم

8 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

6 الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه

2 الأطفال املميزون نظرا لكونهم كانوا على ن�سبة كبرية من الإعاقة وحت�سنت حالتهم ب�سكل كبري
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البرامج العالجية والتأهيلية
Ó  العام احت�صن خالل  املحيطة، حيث  الأحياء  لأبناء  تقدمي اخلدمة  املميز يف  على ح�صوره  الريا�س  مركز جنوب  - حافظ 

املن�صرم 121طفاًل، منهم 61 حالة جديدة.
Ó .قدم املركز 402 ا�صت�صارات وخدمة �صمن برامج اخلدامات الجتماعية -
Ó  تلقى ع�صرة اأطفال خدمات عيادات العظام امل�صرتكة -
Ó  الوظيفي بلغ عدد جل�صات العالج  - قدم فريق العالج الطبيعي جل�صات فردية وجماعية بلغ جمموعها 0053 جل�صة، فيما 

الفردية واجلماعية 9062 جل�صة.
Ó .ا�صتفاد 02 طفاًل من برنامج العالج بالبدلة الف�صائية -
Ó .قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 294 جل�صة للعالج والتدريب والتاأهيل -
Ó  .يف وحدة اجلبائر مت ت�صنيع 96 جبرية وجهازًا م�صاعدًا -
Ó  .قدمت وحدة التمري�س 441 جل�صة متنوعة -

البرامج التعليمية والتربوية
Ó  .يتلقى 05 طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية
Ó  .ي�صم املركز خم�صة ف�صول تعليمية، وثالثة ف�صول خم�ص�صة لالأن�صطة امل�صاندة
Ó  .ا�صتفاد جميع طالب املركز من برامج الأن�صطة امل�صاندة
Ó .جنح املركز يف دمج ع�صر حالت مبدار�س التعليم العام
Ó .ا�صتفاد 28 طفاًل من برنامج التقييم النف�صي اخلارجي

مركز جنوب الرياض 
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األنشطة والبرامج
Ó  قام اأطفال املركز بزيارة اإلى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س ال�صابق يف

مقر الإمارة للتهنئة مبنا�صبة اليوم الوطني.

Ó  ا�صتقبل املركز 25 زيارة متنوعة ت�صم ممثلني جلامعات ومعاهد وموؤ�ص�صات خريية واإعالمية و�صركات ومدار�س، اإ�صافة اإلى
�صخ�صيات بارزة يف العمل اخلريي والجتماعي. 

Ó .نظم املركز حفل تخريج الدفعة الثانية برعاية �صاحبة ال�صمو الأمرية جواهر بنت عبداهلل اآل �صعود

Ó .نظم املركز عدة زيارات تعريفية تثقيفية ملن�صوبيه من الأطفال

Ó .صارك فريق التاأهيل باملركز يف عدة ندوات علمية وثالث دورات تدريبية�

Ó .نظم املركز دورتني تدريبيتني ملن�صوباته من الق�صم التعليمي، اإلى جانب ور�صة عمل عن مقيا�س البورجت

Ó .تنظيم حفل ا�صتقبال الأطفال اجلدد

Ó .اإعداد جمل�س لالأمهات

Ó  .صارك 17 طفاًل يف الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة�

Ó  .زار 23 طفاًل مهرجان اجلنادرية

Ó  .صارك ثمانية اأطفال يف الدورة ال�91 من م�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي�

Ó  .تنظيم اأم�صية خريية برعاية �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية فايزة بنت �صعود بن عبدالعزيز

Ó  .الإعداد لتد�صني برنامج مت�صل لتنمية املوارد



المهارات التي اكتسبها أطفال المركز
عدد الأطفال املهارات

- الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية

- الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستقاللية دون م�ساعدة 

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

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

48 الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

55 الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

41 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل جيد

21 الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�سكل ب�سيط

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

34 الأطفال الذين تعلموا الكتابة

64 الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�سعوبة

- الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ستخدام الكمبيوتر

36 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم

43 الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

27 الأطفال الذين تدربوا على ا�ستخدام دورات املياه
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رغم اأن مركز حمافظة الر�س مل يفتتح ر�صميًا اإل يف تاريخ 1436/6/19ه� املوافق 2015/4/8م، اإل اأنه بداأ ت�صغيله التجريبي 
قبل ذلك ب�صهور قليلة، ليحت�صن 36 طفاًل مع اأيامه الأولى، مقدمًا لهم منظومة من اخلدمات العالجية والتعليمية والتاأهيلية، 
�صواء جل�صات عالج وظيفي و�صل عددها اإلى 343 جل�صة، مبعدل ي�صل اإلى ع�صر جل�صات لكل طفل، اأو جل�صات متري�س بلغت 77 

جل�صة، اإ�صافة اإلى جل�صات العالج الطبيعي.

ويف الق�صم التعليمي بداأ 14 طالبًا يف تلقي الربامج الرتبوية التعليمية عرب ف�صلني تعليميني وف�صلني لالأن�صطة امل�صاندة.

ومن جهة اأخرى نظم املركز ثالث ور�س عمل عن ال�صلل الدماغي، والتعامل مع الطفل املعاق، والإ�صعافات الأولية.

وبداأ املركز تفعيل برامج التوا�صل مع عدد من اجلهات باملحافظة.

المهارات المكتسبة ألطفال المركز
عدد الأطفالاملهارات

6الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية 

5الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

7الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

1الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

12الأطفال الذين تعلموا ارتداء مالب�سهم مب�ساعدة

مركز محافظة الرس
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النشاطات البحثية
يق��وم مرك��ز املل��ك �ص��لمان لأبح��اث الإعاق��ة بتنفي��ذ ودع��م العدي��د م��ن الربام��ج وامل�ص��اريع  البحثي��ة الت��ي ته��دف وت�ص��ب 
ف��ي رف��ع م�ص��توى اخلدم��ات املقدم��ة للمع��اق وتهيئ��ة البيئ��ات املنا�ص��بة لت�ص��هيل و�صوله��م اإل��ى املراف��ق واخلدم��ات وللتوا�ص��ل 
والتفاع��ل وامل�ص��اركة لي�صب��ح الف��رد م��ن ذوي الإعاق��ة ع�ص��وًا فع��ال ف��ي املجتم��ع. اإن حتقي��ق ه��ذه الأه��داف ي�ص��توجب العم��ل 
الن��ا�س. ينف��ع  عل��م  ولي�صب��ح  اإيجاب��ي  واأث��ر  م��ردود  له��ا  ليك��ون  والعاملي��ة  والإقليمي��ة  املحلي��ة  ال�ص��راكات  وتفعي��ل   التكامل��ي 

وه��ي  2014م،  ل��ع�����ام  ل��ل��م��رك�����ز  ال��ب��ح��ث��ي�����ة  وال���ربام�������ج  امل�����ص�����اري��ع  تنفي�ذ  م��ت��اب��ع�����ة  ع�����ن  خم��ت�����ص�����رة  ن��ب�����ذة  ي��ل�����ي   ف��ي��م�����ا 
- ال�صرتاتيجيات البحثية ملركز امللك �صلمان لأبحاث الإعاقة( 2012 م -2017 م 

مركز الملــك سلمان البحاث االعاقة
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 اإن�ساء قاعدة بيانات موثوقة عن الإعاقة- ١

تطوير اأ�ساليب ت�سخي�سية.- ٢

. دعم البحث املتقدم.- ٣

اإطلق املبادرات اخلا�سة.- ٤

البرامج و المشاريع
إنشاء قاعدة بيانات موثوقة عن اإلعاقة

Ó  بن��اء قاع��دة بيان��ات لتخزي��ن وا�ص��رتجاع والبح��ث ع��ن املعلوم��ات املوثوق��ة و امل�ص��تخل�صة م��ن الدرا�ص��ات الت��ي اجري��ت ف��ي
مرك��ز املل��ك �ص��لمان لأبح��اث الإعاق��ة او خارج��ه ف��ي جم��ال الإعاق��ة.

n  توفي��ر املعلوم��ات الإح�صائي�ة امل�ص��تخل�صة م��ن الربام��ج الوطني��ة ذات العالق�ة بالإعاق��ة ف��ي اململك��ة مث��ل الربنام��ج 
الوطنــي لفحــ�س الطفــال حديثــي الــولدة وبرنامــج ال�شحــة النف�شــية و �شغــوط احليــاة و غريهــا.

n  .امكانية ربط قاعدة البيانات باي قواعد بيانات متاحه يف نف�س املجال



اإلنجازات 
Ó .العمل على تفريغ املحتوى للتقارير البحثية ب�صكل رقمي

n .ت�صميم موقع الت�صفح من قبل الأ�صخا�س املخولني

n .العم��ل عل��ى اع��داد مكتب��ة الكرتوني��ة حتت��وي عل��ى املراج��ع العلمي��ة ذات العالق��ة باأبح��اث الإعاق��ة

n .اعداد مواد تثقيفية وتعليمية م�صورة م�صممة للعموم

Ó برنامج امل�شح الوطني لل�شحة النف�شية و�شغوط احلياة
Ó  ت�شــكله الــذي  العــبء  تقييــم  منــه  الهــدف  م�شــح �شحــي حديــث،  عــن  عبــارة  و�شغــوط احليــاة  لل�شحــة  الوطنــي  امل�شــح 

ا�صطراب��ات ال�صح��ة النف�ص��ية ف��ي اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية. ويعتم��د امل�ص��ح عل��ى عين��ة متثيلي��ة وطني��ة ع�ص��وائية اأجري��ت 
عل��ى 5000 م��ن ال�ص��عوديني رج��ال ون�ص��اء م��ا بي��ن �ص��ن اخلام�ص��ة ع�ص��رة و�ص��ن اخلام�ص��ة وال�ص��تني. وجت��رى مقاب��الت 
�ص��خ�صية ف��ي من��ازل امل�ص��اركني ف��ي العين��ة، وذل��ك با�ص��تخدام اأجه��زة كمبيوت��ر حممول��ة واأح��دث التكنولوجي��ا ل�صم��ان 
روؤي��ة لالأطب��اء املعاجلي��ن ووا�صع��ي  ف��ي تقدي��م  اأهمي��ة  الدرا�ص��ة  يت��م جمعه��ا.وله��ذه  الت��ي  للبيان��ات  اأعل��ى دق��ة وج��ودة 
ال�ص��عودية. العربي��ة  ف��ي اململك��ة  والتاأهيلي��ة ذات ال�صل��ة  الوقائي��ة والعالجي��ة  للتاأ�ص��ي�س للخدم��ات  ال�صيا�ص��ات ال�صحي��ة 

و�ص��توفر الدرا�ص��ة فر�ص��ة لتح�ص��ني معاجل��ة اأو�ص��اع ال�صح��ة النف�ص��ية وحالته��ا م��ن خ��الل اإن�ص��اء برام��ج تدخ��ل وطني��ة 
للمواطني��ن ال�ص��عوديني،و�ص��يتم ال�ص��تفادة م��ن النتائ��ج ف��ي دع��م ال�صح��ة وامل�ص��اهمة ف��ي اجله��ود الرامي��ة اإل��ى التخل�س 

م��ن الآث��ار ال�ص��لبية املرتتب��ة عل��ى م�ص��كالت ال�صحة النف�ص��ية.
Ó  ف��ي ع��ام 2014، اأجــرى فريــق امل�شــح الوطنــي لل�شحــة و�شغــوط احليــاة دورات تدريبيــة اإ�شافيــة، حيــث قامــوا بتخريــج

دفع��ات جدي��دة م��ن املحاوري��ن قب��ل تكليفه��م بب��دء العم��ل امليدان��ي ف��ي املنطق��ة الو�ص��طى (الري��ا�س والق�صي��م) واملنطق��ة 
ال�ص��رقية، عل��ى التوال��ي.
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برنامج الفحص المبكر لحديثي الوالدة للحد من اإلعاقة
Ó  امل�ص��ببة ال�صم��اء  الغ��دد  اأم��را�س  و  الوراثي��ة  الأم��را�س  ببع���س  امل�صابي��ن  الأطف��ال  اكت�ص��اف  اإل��ى  الربنام��ج  يه��دف 

لالإعاق��ات الذهني�ة و اجل�ص��مانية و الت��ي ميك��ن عالجه��ا قب��ل ب�دء الأع�را�س. فاململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية تع��د م��ن اأكث��ر 
ال��دول الت��ي تعاين م��ن حج��م وم�ص��توى الأم��را�س امل�ص��ببة لالإعاق��ات املختلفة ع��ن الأطف��ال حديث��ي ال��ولدة، حي��ث بين��ت 
الإح�صائي��ات عل��ى اأن مع��دل الإ�صاب��ة به��ذه الأم��را�س ف��ي اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية يع��ادل اأربع��ة ا�صع��اف مثيالته��ا 
بال��دول الأخ��رى مث��ل اأمري��كا واأ�ص��رتاليا واأملاني��ا و الياب��ان. ف��اإن الكت�ص��اف املبك��ر للم��ر�س وعالج��ه قب��ل ب��دء الأع��را�س. 
وبوا�ص��طة حمي��ات غذائي��ة خا�ص��ة اأو اأدوي��ة زهي��دة الثم��ن. ميك�ن اأن ي�وؤدي ب�اإذن اهلل اإل��ى حت�ص��ني ج��ودة احلي��اة له��وؤلء 

املر�ص��ى و تف��ادي الكثي��ر م��ن الإعاق��ات.
Ó  قام مركز امللك �صلمان لأبحاث العاقة خالل عام 2014 بتوقيع اتفاقيات تنفيذ برنامج الفح�س املبكر حلديثي الولدة للحد

من الإعاقة مع عدد من اجلهات احلكومية و اخلا�صة.

اإلنجازات 2014
Ó  .مولود  68000 املفحو�صني  الطفال  ·عدد 
Ó  .مولود  860  .000 للمفحو�صني  الجمايل  ·العدد 
Ó .م�صاب  814 املكت�صفني  للم�صابني  الجمايل  ·العدد 
Ó .م�صت�صفى  13 بلغ   2014 خالل  امل�صافة  امل�صت�صفيات  ·عدد 
Ó .م�صت�صفى  148 امل�صاركة  للم�صت�صفيات  الجمايل  ·العدد 
Ó .8650 املتابعة  و  الت�صخي�س  ·فحو�صات 



شركاؤنا )الداعمون( 
Ó .)وزارة الدفاع )اخلدمات الطبية بوزارة الدفاع
Ó .)وزارة الداخلية )اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية
Ó .)م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث )الريا�س و جدة
Ó .)وزارة التعليم العايل )امل�صت�صفيات اجلامعية
Ó .الهيئة امللكية للجبيل و ينبع
Ó .امل�صت�صفيات اخلا�صة
Ó .م�صت�صفى اململكة
Ó .م�صت�صفى امل�صاري
Ó .م�صت�صفى رعاية
Ó .م�صت�صفى الهالل الخ�صر
Ó .امل�صت�صفى الوطني
Ó .م�صت�صفى جند
Ó .م�صت�صفى دلة
Ó .م�صت�صفى احلمادي
Ó .م�صت�صفى امل�صفى
Ó .م�صت�صفى الرا�صد
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شركاؤنا )التقنيون المحليون(
Ó .)م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث )الريا�س

برنامج الوصول الشامل 
ت�ص��هم  ان  و  املع��اق  حاج��ة  مي���س  م��ا  عل��ى  البحثي��ة  امل�ص��اريع  تن�ص��ب  ان  العاق��ة  لأبح��اث  �ص��لمان  املل��ك  مرك��ز  يح��ر�س 
ال�ص��امل  الو�ص��ول  برنام��ج  امل�ص��اريع  ه��ذه  م��ن  و  ب��ه.  ينتف��ع  عل��م  يك��ون  ان  و  املع��اق  حي��اة  بتح�ص��ني  امل�ص��اريع  ه��ذه  نتائ��ج 
املحلي��ة  اجله��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالت�صام��ن  الإعاق��ة  لأبح��اث  �ص��لمان  املل��ك  مرك��ز  اإجن��ازات  اأه��م  اأح��د  يع��د  ال��ذي  و 
اأدل��ة  اأربع��ة  ت�صمي��م  ع��ن  اأثم��ر  اع��وام  ثالث��ة  م��ن  لأكث��ر  امل�ص��روع  به��ذا  العم��ل  امت��د  حي��ث  العالق��ة.  ذات  والعاملي��ة 
النق��ل  و�ص��ائط  العمراني��ة،  البيئ��ة  ف��ي  ال�ص��امل  للو�ص��ول  الإر�ص��ادي  الدلي��ل  ه��ي  ال�ص��امل  الو�ص��ول  لربنام��ج  اإر�ص��ادية 
الإي��واء.  وقطاع��ات  ال�ص��ياحية  للوجه��ات  ال�ص��امل  للو�ص��ول  الإر�ص��ادي  والدلي��ل  البحري��ة  النق��ل  و�ص��ائط   الربي��ة، 
ال�ص��تفادة  حتقي��ق  م��ن  متكنه��م  بطريق��ة  الإعاق��ة  ذوي  حي��اة  م�ص��توى  حت�ص��ني  اإل��ي  ال�ص��امل  الو�ص��ول  برنام��ج  يه��دف   -
الق�ص��وى م��ن قدراته��م الذاتي��ة الكامن��ة. وكان اإط��الق برنام��ج الو�ص��ول ال�ص��امل تاأكي��دًا عل��ى مراع��اة ا�ص��تيعاب املعوقي��ن 
ف��ي اأوج��ه احلي��اة العام��ة، وم�ص��اندتهم ف��ي جمي��ع املج��الت لك��ي يتمكن��وا م��ن ممار�ص��ة حياته��م ب�ص��كل طبيع��ي وال��ذي ن���س 
علي��ه نظ��ام رعاي��ة املعوقي��ن واملب��ادرة اإل��ى تفعيل��ه وحتوي��ل م��واده اإل��ى واق��ع ملم��و�س.و مم��ا ل �ص��ك في��ه ان تع��اون اجله��ات 
ل��ه الث��ر الكبي��ر  املعني��ة و املراك��ز املتخ�ص�ص��ة ف��ي تفعي��ل و تطبي��ق الدل��ة الر�ص��ادية لربنام��ج الو�ص��ول ال�ص��امل �ص��يكون 
لبل��وغ النتائ��ج املرج��وة و لي�صب��ح ب��اإذن اهلل علم��ا ينف��ع الن��ا�س. ويق��وم مرك��ز املل��ك �ص��لمان لأبح��اث العاق��ة حالي��ا بتفعي��ل 
ع��ن  والداريي��ن  والفنيي��ن  املهند�ص��ني  م��ن  املخت�صي��ن  ل��دى  الوع��ي  رف��ع  عل��ى  والعم��ل  ال�ص��امل  الو�ص��ول  برنام��ج  وتطبي��ق 



طري��ق عق��د دورات تعريفي��ة للمهند�ص��ني والفنيي��ن ف��ي القطاع��ات الهند�ص��ية املختلف��ة، وللمهتمي��ن بالو�ص��ول ال�ص��امل. كم��ا 
يق��وم املرك��ز حالي��ا وبالتع��اون م��ع اجله��ات ذات الخت�ص��ا�س بت�صمي��م دورات احرتافي��ة للمهند�ص��ني لعتماده��م كمهند�ص��ي 
 الو�ص��ول ال�ص��امل.ف�ص��هولة الو�ص��ول ال�ص��امل تعن��ي بب�ص��اطة ت�صمي��م منتج��ات ومبان��ي وم�ص��احات خارجي��ة ميك��ن ا�ص��تخدامها 
م��ن قب��ل جمي��ع الأ�ص��خا�س اإل��ى اأق�ص��ى ح��د ممك��ن، كم��ا اأن ه��ذا الأم��ر يت�صم��ن ت�صمي��م تقني��ة ومعلوم��ات وبيئ��ة توا�ص��ل 
املجتم��ع  ف��ي  والثقافي��ة  والديني��ة  والجتماعي��ة  املدني��ة  والأن�ص��طة، وممار�ص��ة احلق��وق  الربام��ج واخلدم��ات  تقدي��م  بجان��ب 
والوظيف��ة  التعليمي��ة  الف��ر�س  عل��ى  واحل�ص��ول  الجتماعي��ة  التنمي��ة  ف��ي  الإعاق��ة  الأ�ص��خا�س ذوي  مل�ص��اركة  اأ�صا�ص��ي  مطل��ب 
والتوا�ص��ل،  والتوج��ه  الدخ��ول  ف��ي  الختي��ار  حري��ة  اإل��ى  ي�ص��ري  فالو�ص��ول  املجتم��ع.  ف��ي  امل�ص��اهمة  عل��ى  والق��درة  وال�ص��كنية 
ويتمث��ل املب��داأ الأ�صا�ص��ي ل�ص��هولة الو�ص��ول ال�ص��امل ف��ي مفه��وم الت�صمي��م ال�ص��امل، اأي تكام��ل �ص��مات �ص��هولة الو�ص��ول داخ��ل 
البيئ��ة الإن�ص��ائية والنق��ل ف��ي مراح��ل التخطي��ط م��ع الهتم��ام بجمي��ع امل�ص��تفيدين ب�ص��رف النظ��ر ع��ن اإعاقته��م. وق��د جت�ص��د 

اهتم��ام حكوم��ة اململك��ة باملعاقي��ن ب�ص��دور التوجي��ه ال�ص��امي لربنام��ج الو�ص��ول ال�ص��امل عل��ى امل�ص��توى الوطن��ي.

الإجنازات خلل عام ٢0١٤ م 

Ó  ال�ص��مو �صاح��ب  ثم��ن  حي��ث  اجلمي��ع  اأج��ل  م��ن  ال�ص��امل  الو�ص��ول  ن��دوة  الإعاق��ة  لبح��اث  �ص��لمان  املل��ك  مرك��ز  ·نظ��م 
الإعاق��ة جه��ود ودع��م حكوم��ة  �ص��لمان لبح��اث  املل��ك  اأمن��اء مرك��ز  �ص��لمان، رئي���س جمل���س  ب��ن  �ص��لطان  الأمي��ر  امللك��ي 
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اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية لتذلي��ل العوائ��ق الت��ي تواج��ة املع��اق، كم��ا اأ�ص��اد ب��دور خ��ادم احلرمي��ن ال�ص��ريفني املل��ك �ص��لمان 
ب��ن عب��د العزي��ز باط��الق املب��ادرة و الت��ي ق��ام املرك��ز و عل��ى م��دى �ص��نوات بتبنيه��ا و الت��ي اثم��رت ع��ن �ص��دور الأدل��ة 

الإر�ص��ادية لربنام��ج الو�ص��ول ال�ص��امل.

Ó  ت��م خ��الل الن��دوة ا�ص��تعرا�س التج��ارب و اجله��ود املبذول��ة ف��ي تنفي��ذ برنام��ج الو�ص��ول ال�ص��امل ف��ي ع��دد م��ن اجله��ات
الجتماعي��ة،  ال�ص��وؤون  وزارة  النق��ل،  ووزارة  والإر�ص��اد،  والدع��وة  والأوق��اف  الإ�ص��المية  ال�ص��وؤون  وزارة  منه��ا  و  امل�ص��اركة 

الهيئ��ة العام��ة للطي��ران املدن��ي.

Ó  ق��ام �صاح��ب ال�ص��مو امللك��ي الأمي��ر �ص��لطان ب��ن �ص��لمان، رئي���س جمل���س الأمن��اء بتد�ص��ني املوقع اخل��ا�س بالدل��ة الر�ص��ادية
لربنام��ج الو�ص��ول ال�ص��امل و ال��ذي يتي��ح للزائ��ر ت�صف��ح الأدل��ة و  تنزيله��ا م��ن املوق��ع.

Ó  ت��م توقي��ع ع��دد م��ن اتفاقي��ات التع��اون بي��ن مرك��ز املل��ك �ص��لمان لبح��اث الإعاق��ة و جه��ات ذات عالق��ة بربنام��ج الو�ص��ول
ال�ص��امل و منه��ا الهيئ��ة ال�ص��عودية للمهند�ص��ني و جمعي��ة عل��وم العم��ران.

Ó  يعم��ل مرك��ز املل��ك �ص��لمان لأبح��اث الإعاق��ة لالنتق��ال بالربنام��ج ملراح��ل التفعي��ل العملي��ة م��ن خ��الل اع��داد ور�س عم��ل
ودورات عام��ة و متخ�ص�ص��ة ته��دف تدقي��ق للمبان��ي احلكومي��ة واخلا�ص��ة و تقدي��م ال�صت�ص��ارات الهند�ص��ية.



العالج الجيني باستخدام موروثة MERTK لمرضى حثل الشبكية 
م�ص��روع تعاون��ي م�ص��رتك بي��ن م�صت�ص��فى املل��ك في�ص��ل التخ�ص�ص��ي و مرك��ز الأبح��اث، و م�صت�ص��فى املل��ك خال��د التخ�ص�ص��ي 
للعي��ون، و جامع��ة هارف��رد للتو�ص��ل لع��الج ال�صع��ف الب�ص��ري النات��ج ع��ن خل��ل وراث��ي خلالي��ا ال�ص��بكية با�ص��تخدام الع��الج 

MERTK اجلين��ي مل��وروث

Ó  ب���خلل مب��ورث ال�ص��بكية املقرتن��ة  ل��دى ح��الت تعان��ي م��ن م��ر�س  نق��ل اجلين��ات  لتقيي��م �ص��المة  الدرا�ص��ة  ته��دف ه��ذه 
.MERTK

Ó تع��د ه��ذه جترب��ة �ص��ريرية للمرحل��ة الأول��ى مف��ردة اجلرع��ة ومفتوحة الوا�ص��م لإعط��اء ال��دواء حت��ت ال�ص��بكية م��ن ن��وع 
)IRB( مب�صت�ص��فى املل��ك  hMERTK-VMD2-rAAV2. ولق��د اعتم��دت الدرا�ص��ة م��ن جان��ب جلن��ة جمل���س املراجع��ة املوؤ�ص�ص��ي 

.www.clinicaltrials.gov وت��م ت�ص��جيلها عل��ى )KKESH( خال��د التخ�ص�ص��ي للعي��ون

الداعمون:
Ó  مركز امللك �صلمان لأبحاث الإعاقة
Ó .ال�صيخ عبداهلل الراجحي
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املوقرين الخوة والخوات/ اأع�ساء اجلمعية العمومية    

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�ص���عدين بالإناب���ة عن جمل����س الإدارة والأمانة العام���ة للجمعي���ة اأن اأقدم لكم 
القوائ���م املالي���ة كم���ا يف 31 / 12 /2014م واملعتمدة من جمل����س الإدارة� المر 
ال���ذي يعك�س حجم النمو الذي تعي�ص���ه اجلمعية وبراجمه���ا املختلفة، ومبا ياأتي 

مواكبًا لتطلعات املجل�س واحلادبني على اجلمعية.
وبن���اء على املادة الثامن���ة من النظام ال�صا�ص���ي للجمعية فق���د مت توجيه اأمانة 
اجلمعي���ة بتوفري اأي معلومات يرغب الأع�ص���اء الإط���الع عليها يف مقر اجلمعية 

الرئي�س.
�صاكرين ومقدرين كرمي تفاعلكم وم�صاندتكم

ع�سو جمل�ض الإدارة وامل�سرف املايل
اأ�سامة بن علي ماجد قباين
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