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اإن هذا التكرمي من قائد م�صريتنا -اأيده اهلل- يج�صد الثقة واملكانة الوطنية التي حتظى بها جمعيتكم عطفًا على ر�صيد 
حافل من الإجنازات امتد ثالثني عامًا، �صواء على �صعيد برامج الرعاية والتاأهيل، اأو على �صعيد ح�صد املواجهة املجتمعية 
لق�صية الإعاقة، اأو على �صعيد ال�صفافية املالية وتوظيف التربعات باأعلى معدلت اجلدوى، اأو على �صعيد الريادة والتو�صع 

وتطوير العمل اخلريي مبنهجية موؤ�ص�صية علمية. 

اإن العام الثالثني يف تاريخ هذه اجلمعية جاء حافاًل ومميزًا بعطاء يطاول قامة وقيمة هذا ال�صرح؛ فقد انطلقنا يف تنفيذ 
م�صروع تاريخي غري م�صبوق على �صعيد ال�صتثمار اخلريي، حظي بدعم ورعاية خادم احلرمني ال�صريفني ر�صميًا و�صخ�صيًا، 
وهو م�صروع “خري مكة« ال�صتثماري اخلريي الذي ي�صم �صتة اأبراج ت�صابق على م�صاندة فكرتها اأهل اخلري جنبًا الى جنب 

مع �صركات وطنية رائدة هي �صركة الت�صالت ال�صعودية، و�صركة موبايلي، و�صركة بندة.

وهي خطوة جت�صد ريادة اجلمعية على �صعيد التمويل الذاتي و�صمانة توفري م�صادر دخل ثابتة ت�صهم يف تغطية جانب من 
نفقات الت�صغيل واخلدمات املجانية التي تقدمها مراكزها، اإلى جانب التو�صع يف بناء �صراكات ا�صرتاتيجية بني اجلمعية 

وموؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�ص.

كما �صعى جمل�ص الإدارة -بجهد فائق من اللجان النوعية– لالرتقاء بربامج الرعاية، وتطبيق اأرقى املعايري التخ�ص�صية 
العاملية بالتن�صيق مع موؤ�ص�صة “كارف« العاملية للتاأهيل، وا�صتتبع ذلك ا�صتقطاب كفاءات حملية وعاملية متميزة، وا�صتكمال 
الت�صنيف املعياري للوظائف، وال�صتثمار الأمثل للرثوة الب�صرية التي حتظى بها اجلمعية ورفع اإنتاجيتها و�صقل خرباتها 
العلمية والعملية، وتوازى ذلك مع ا�صتكمال خطط التو�صع يف اخلدمة، وانطالقة الأعمال الإن�صائية والتجهيزية يف م�صروعات 

مراكز اجلمعية اجلديدة.

وتفخر اجلمعية بح�صورها الوطني ودورها املتنامي على �صعيد الت�صدي لق�صية الإعاقة من خالل منظومة من الربامج 
التوعوية واملجتمعية غري امل�صبوقة، مثل برامج “اهلل يعطيك خريها«، و«جرب الكر�صي«، وجائزة اجلمعية، وتوظيف املعوقني، 

وم�صابقة حفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني.

وا�صمحوا يل يف هذه املنا�صبة اأن اأرفع اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان اإلى مقام �صيدي خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 
بن عبدالعزيز، و�صمو ويل العهد؛ ملا تف�صال به من دعم ورعاية لأن�صطة اجلمعية وم�صروعاتها. كما اأتوجه بتحية امتنان 
وعرفان اإلى حكومة خادم احلرمني ال�صريفني، واإلى من�صاآت القطاع اخلا�ص، واملوؤ�ص�صات الإعالمية واجلامعات؛ لتفاعلها 
الكرمي مع ر�صالة اجلمعية. كما اأود اأن اأ�صجل �صكري وتقديري لأع�صاء ال�صرف ولأ�صحاب املبادرات الكرمية التي اأ�صهمت 

يف توا�صل ر�صالة اجلمعية.

وللزمالء اأع�صاء جمل�ص الإدارة واللجان العاملة، وجلميع من�صوبي الأمانة العامة ومراكز اجلمعية، اأود اأن اأ�صد على اأياديهم 
جميعًا؛ ملا يقدمونه من جهد متميز، داعيًا اهلل العلي القدير اأن يثيب اجلميع خريًا. 

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

الإخوة والأخوات.. اأع�صاء اجلمعية العمومية..

ف بها خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز  ي�صعدين يف مقدمة هذا التقرير اأن اأنقل لكم ر�صالة تكرمي �صرَّ
كل َمن ينتمي اإلى هذه املوؤ�ص�صة اخلريية الرائدة، حني قال -رعاه اهلل- خالل تف�صله بو�صع حجر الأ�صا�ص مل�صروع “خري 
اإجنازه يف هذه اجلمعية، والتي متثل واحدًة  ما مت  على  باالطالع  �سعدت  مكة« ال�صتثماري اخلريي قبل �صهور: “لقد 
من اأبرز م�ؤ�س�سات العمل اخلريي يف بالدنا. واأود اأن اأ�سجل �سكري لكل َمن اأ�سهم يف دعم م�سريتها، و�ساند ا�ستمرارها 

ومن�ها«.
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 الملخص التنفيذي

توسع 
في الخدمات 

تطبيق
معايير عالمية 

في الجودة

تعزيز
الشراكات 

االستراتيجية

نقلة 
نوعية في 
االستثمار 

الخيري

توعية 
وطنية وثقة 

مجتمعية 

أواًل: التوسع في برامج الرعاية
 مبتابعة جلنة امل�صاريع تنفذ الأمانة العامة قرارات جمل�ص الإدارة باإي�صال خدمات اجلمعية اإلى املناطق التي حتتاج اإليها، 

ويف هذا الطار مت:

على �صعيد التو�صع الأفقي )اإن�صاء مراكز جديدة(، وباإ�صراف مبا�صر من جلنة امل�صاريع، قطعت الأعمال الإن�صائية يف  �
مركز اجلمعية مبنطقة جازان �صوطًا ملمو�صًا بعد جتاوز م�صاعب ظروف املوقع الطبوغرافية.

اكتمال الت�صغيل يف مركز حمافظة الر�ص.  �
 اكتمال الت�صميمات املعمارية ملركزي منطقة احلدود ال�صمالية و�صرق الريا�ص. �
توا�صل اأعمال اإن�صاء قاعة متعددة الأغرا�ص مبركز امللك �صلمان بن عبدالعزيز بحائل. �
اإجناز م�صجد امللك �صلمان بن عبدالعزيز بجوار املركز بحائل. �
ا�صتكمال التح�صري لإن�صاء قاعة متعددة الأغرا�ص مبركز اجلمعية مبنطقة الباحة. �
النتقال اإلى مبنى مركز اجلمعية اجلديد مبنطقة اجلوف.  �
بخدمات  � امل�صمولني  الأطفال  اأعداد  ملحوظ  ب�صكل  تزايدت  اخلدمة(  برامج  )تكثيف  الراأ�صي  التو�صع  �صعيد  وعلى 

مراكز اجلمعية، حيث تلقى 4862 طفاًل برامج طبية وعالجية، وحظى 9481طفاًل بربامج تعليمية وتربوية. 

ثانيًا: تطبيق معايير عالمية في الجودة
الرعاية  برامج  لتطوير  متكاملة  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  على  متخ�ص�صة  راقية  كفاءات  من  ت�صمه  مبا  الرعاية  جلنة  تعمل 

وتطبيق معايري اجلودة العاملية، ويف هذا الإطار مت اإجناز: 

توّج برنامج الدمج باجلمعية بجائزة الأمرية �صيتة بنت عبدالعزيز للربامج اخلريية املتميزة لعام 2015م.  �
تطبي���ق برنام���ج الدمج ال�صامل العاملي عل���ى اأول دفعة من طالب���ات التعليم العام و�صديدات الإعاق���ة وغري الناطقات  �

م�صتخدم���ات لغ���ة توا�صل )بل�ص( داخل الف�صول التعليمية مع الطالبات غري املعوقات لأول مرة على م�صتوى اململكة يف 
مرحلتي املتو�صطة والثانوية.

ا�صتقطاب كفاءات طبية مميزة ملراكز اجلمعية اجلديدة. �
و�صول الأجهزة الطبية التاأهيلية احلديثة وجتهيز املعمل التاأهيلي النموذجي. �
توقيع اتفاقية تطوير املناهج التعليمية )الوحدات التعليمية( مع جامعة امللك �صعود. �
م�صاركة اجلمعية يف تن�صيق خدمات الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة. �
ا�صتقبال ممثلي موؤ�ص�صة )كارف( الدولية للتاأهيل املتخ�ص�ص والعمل على تطبيق معايري اجلودة يف اخلدمات املطبقة  �

يف مراكز الرعاية املتقدمة و�صياغتها يف قوالب تتالءم مع البيئة املحلية.
رفع كفاءات القوى العاملة من خالل اإدارة متمكنة للتدريب باإ�صراف كفاءات متخ�ص�صة، واحت�صان نحو 800 متدرب  �

خالل العام املن�صرم.
تكثيف برامج جل�صات التاأهيل والعالج، وزيادة اأعداد الأطفال امل�صتفيدين. �
افتتاح ف�صول تعليمية جديدة يف مركزي الر�ص واجلوف. �
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ثالثًا: نقلة نوعية في االستثمار الخيري
 تتكامل جهود اللجنة املالية وامل�صرف املايل من ناحية، وجلنة ال�صتثمار من ناحية اأخرى؛ ل�صمان توفري م�صادر متويل 

دائمة وثابتة ت�صهم يف ا�صتمرارية خدمات اجلمعية وتطويرها. ويف هذا ال�صدد مت:

“خري مكة«  � تد�صني م�صروع  برعاية  بن عبدالعزيز  �صلمان  امللك  ال�صريفني  بتف�صل خادم احلرمني  �صرفت اجلمعية 
ال�صتثماري اخلريي، ومبادرته -رعاه اهلل- بالتربع مببلغ 05 مليون ريال ل�صالح امل�صروع.

توقيع اتفاقية تعاون مع �صركة الت�صالت ال�صعودية لإقامة م�صروع عمالء ال�صركة ال�صتثماري اخلريي مبكة املكرمة. �
توقيع اتفاقية تعاون مع �صركة موبايلي لإقامة م�صروع عمالء ال�صركة ال�صتثماري اخلريي مبكة املكرمة. �
حتقيق جناح مميز لربنامج الدعم عرب الر�صائل الهاتفية. �
اإدارة ال�صتثمارات اخلريية للجمعية باأف�صل معدلت اجلدوى. �

رابعًا: تعزيز الشراكات االستراتيجية
 تويل اللجنة التنفيذية خطط التعاون ال�صرتاتيجي مع ال�صركاء اأولوية خا�صة؛ ملا متثله من ظهري م�صاند لر�صالة اجلمعية، 

ويف هذا الإطار مت اإجناز: 

ط���رح املرحل���ة الثانية م���ن برنامج “اهلل يعطيك خريها« للتوعية باحلوادث املروري���ة، بدعم ورعاية كرميني من خادم  �
احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز. 

توا�صل برنامج البتعاث الداخلي برعاية �صركة �صابك. �
تطوير برنامج “ت�صهيل« وتو�صيع دائرة املتفاعلني معه. �
تو�صيع تطبيقات برنامج “اأجر كل �صهر« مع جامعات وبنوك. �
تفعيل برنامج “اإقامة وعطاء« على م�صتوى مناطق عديدة باململكة، وجاٍر التعاقد مع �صل�صلة كبرية من الفنادق املميزة  �

من خالل الأمانة العامة واملراكز. 
ح�صد الدعم العيني )حافالت و�صيارات واأجهزة تعوي�صية واأجهزة م�صاعدة لالأطفال(. �
حتقيق برنامج “بطاقات التهاين”، لأرقام غري م�صبوقة على �صعيد الت�صويق، وا�صتقطاب اأكرث من 40 جهة ما بني راٍع  �

ر�صمي ورئي�صي وداعم.
تنظيم املعر�ص وامللتقى الثاين لتوظيف ذوي الإعاقة “وظيفتي اأمان” برعاية �صمو رئي�ص جمل�ص الإدارة. �
تنظيم الدورة الثانية من معر�ص م�صتلزمات الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، والإعداد للدورة الثالثة.  �
تنظيم املعر�ص الأول ملنتجات اأ�صر ذوي الإعاقة “منتجة”.  �
تنظي���م عدد من الفعالي���ات والأن�صطة الن�صوي���ة باجلمعية ومراكزها باإ�ص���راف جلنة الأ�صرة، وبالتع���اون بني وحدات  �

الأن�صطة الن�صائية باملراكز.

خامسًا: توعية وطنية وثقة مجتمعية
 يف تناغم ملمو�ص بني اللجنة الن�صائية وجلنة اخلدمة الجتماعية مت اإجناز عدد من الأن�صطة �صملت:

تبنت اجلمعية حملة اإعالمية اإعالنية خالل �صهر رم�صان حتت �صعار “ما ق�صرمت« ا�صتهدفت تر�صيخ ال�صورة الذهنية  �
ع���ن اجلمعية كموؤ�ص�ص���ة رائدة تنوب عن املجتمع يف الت�ص���دي لق�صية الإعاقة، وجتديد عالق���ة ال�صراكة بني اجلمعية 
وكافة الفئات. وقد حظيت احلملة بردود فعل اإيجابية ملمو�صة، بل اختريت احلملة الأف�صل لعام 2015م �صمن ا�صتفتاء 

اأجراه نادي امل�صوؤولية الجتماعية بجامعة امللك �صعود.
تطوي���ر برنامج “ج���رب الكر�صي«، واإي�صال فكرته اإل���ى اأماكن التجمع واملدار�ص واجلامع���ات و�صناع القرار، حيث مت  �

اإقام���ة 24 فعالي���ة يف مراكز جتارية على م�صت���وى مدينة الريا�ص، وحقق الربنامج رعاي���ات مميزة قابلة للتجديد من 
خالل اتفاقيات التعاون التي يتم توقيعها مع الرعاة.

تنظي���م نحو 30 ن�صاطًا توعويًا وثقافيًا وتعليميًا وتدريبيًا ي�صمل ملتقيات وندوات وحما�صرات وور�ص العمل ولقاءات يف  �
كل املراكز. 

تعزيز دور اجلمعية يف املجل�ص التن�صيقي للجمعيات اخلريية بالريا�ص.  �
احل�ص���ور املميز ملراكز اجلمعي���ة ولالأطفال يف املنا�صبات الوطنية والأحداث والفعاليات )اليوم العاملي لالإعاقة، اليوم  �

الوطني، �صهر رم�صان املبارك، م�صاعر احلج، مبايعة خادم احلرمني ال�صريفني(. 
بناء قاعدة جديدة من عالقات التعاون مع جهات حكومية واإعالمية وجامعات.  �
تنظيم الكثري من املنا�صبات واللقاءات الإعالمية بح�صور كثيف. �
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برامج الرعاية التربوية والتعليمية
ف�سول املراحل التعليمية:- 1

l االإجمايل

جنوب الرياضالرسالباحةعسيرحائلالجوفالمدينةجدةمكةالرياضالمركز

إجمالي عدد األطفال المخدومين من 
6911553012107193148533691موظفات القسم التعليمي

التفصيل 
إجمالي 

المخدومين

األطفال القسم 
التعليمي خارجي 

)المدرسة(
137786983314453212050

أطفال المساكن 
------1352610335والتدخل المبكر

أطفال الدمج 
والتدخل المبكر 

خارجي
439121541---7

أطفال التقييم 
37642117773268111321634النفسي خارجي

127811558335عدد الفصول التعليمية

عدد فصول األنشطة والخدمات 
13455332126المساندة

------2121عدد المساكن والتدخل المبكر

الدمج والتدخل املبكر:- 2

l :اإجمايل الدمج

إجمالي الدمج

المركز
جنوب الرياضالرسالباحةعسيرحائلالجوفالمدينةجدةمكةالرياض

بنينبناتبنينبناتبنينبناتبنينبناتبنينبناتبنينبناتبنينبناتبنينبناتبنينبناتبنينبنات

المسجلون في 
35--5-62057521013445444القسم التعليمي

غير المسجلين 
--------1-2020668722في القسم

--69121938121085اإلجمالي

التدريب والتطوع:- 3

l :تط�ير وتدريب امل�ظفات

عدد الموظفات

جنوب الرياضالرسالباحةعسيرحائلالجوفالمدينةجدةمكةالرياض

ي
خل

دا

ي
ج

خار

ي
خل

دا

ي
ج

خار

ي
خل

دا

ي
ج

خار

ي
خل

دا

ي
ج

خار

ي
خل

دا

ي
ج

خار

ي
خل

دا

ي
ج

خار

ي
خل

دا

ي
ج

خار

ي
خل

دا

ي
ج

خار

ي
خل

دا

ي
ج

خار

ي
خل

دا

ي
ج

خار

112510-221430301212561921517دورة

-------------1303023ندوة

-18------3591915-30236---73محاضرة

-13----11--19---9126-5832ورشة عمل

--------2--------31-مؤتمر

------------------1-ملتقى
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الأن�سطة:- 4

المراكز

جدهمكةالرياض

طة
ش

ألن
ا

ال
طف

األ

ت
فا

ظ
مو

ال

طة
ش

ألن
ا

ال
طف

األ

ت
فا

ظ
مو

ال

طة
ش

ألن
ا

ال
طف

األ

ت
فا

ظ
مو

ال

اجلميعاجلميع6اجلميعاجلميع12124636عدد الرحالت

اجلميعاجلميع25اجلميعاجلميع6اجلميعاجلميع31عدد األنشطة المقامة داخل المركز

10102اجلميعاجلميع8اجلميعاجلميع21عدد األنشطة المقامة خارج المركز

المراكز

حائلاجلوفاملدينة

طة
ش

ألن
ا

ال
طف

األ

ت
فا

ظ
مو

ال

طة
ش

ألن
ا

ال
طف

األ

ت
فا

ظ
مو

ال

طة
ش

ألن
ا

ال
طف

األ

ت
فا

ظ
مو

ال

اجلميع21615221اجلميعاجلميع10عدد الرحالت

اجلميع1344اجلميع1131اجلميعاجلميع16عدد األنشطة المقامة داخل المركز

2919اجلميعاجلميع11538عدد األنشطة المقامة خارج المركز

المراكز

الرسالباحةعسير

طة
ش

ألن
ا

ال
طف

األ

ت
فا

ظ
مو

ال

طة
ش

ألن
ا

ال
طف

األ

ت
فا

ظ
مو

ال

طة
ش

ألن
ا

ال
طف

األ

ت
فا

ظ
مو

ال

32913321811612عدد الرحالت

72012اجلميعاجلميع4اجلميعاجلميع12عدد األنشطة المقامة داخل المركز

-15اجلميعاجلميع1926عدد األنشطة المقامة خارج المركز

المراكز

جنوب الرياض

طة
ن�ص

الأ

فال
لأط

ا

ات
ظف

املو

---عدد الرحالت

155024عدد األنشطة المقامة داخل المركز

1172عدد األنشطة المقامة خارج المركز

وعلى �سعيد تطوير الأداء:
عقد اتفاقية تعاون مع �صركة تطوير اخلدمات التعليمية مل�صروع امللك عبداهلل للتعليم ال�صامل لتطوير الأداء يف اجلمعية  �

وتب���ادل خربات اجلمعية واإدارة الرتبي���ة اخلا�صة )م�صروع ذوي الإعاقة اجل�صمية وال�صحية(، وتطبيق برنامج الدمج 
ال�صامل.

التع���اون مع وزارة التعليم )اإدارة الرتبية اخلا�صة( يف تدري���ب املعلمات املرحلتني املتو�صطة والثانوية؛ لتطبيق برنامج  �
لغة التوا�صل لغري الناطقني )بل�ص(، وكيفية التوا�صل مع الطالبات يف املدار�ص.

اإعداد متخ�ص�صني يف التعليم ال�صامل لالأطفال ذوي الإعاقة يف اململكة العربية ال�صعودية. �
)تدريب مديرات الأق�صام التعليمية يف املراكز(. �
التدريب على اإجراءات و�صجالت برنامج التخطيط التعليمي وبرنامج الإح�صاءات. �
التدريب على خ�صائ�ص ال�صبورة التفاعلية وكيفية تفعيلها. �
التدريب على مناذج و�صجالت الربنامج التعليمي وبرنامج الإح�صاءات. �
التدريب على تقييم عالج التاأتاأة لدى طالب املدار�ص. �
امل�صاركة يف املوؤمتر الأول للتقومي يف اململكة. �
التدريب على ا�صتخدام الأجهزة التقنية امل�صاعدة لذوي الحتياجات اخلا�صة.  �
 تنظيم ملتقى لتدريب الأمهات )كيفية التعامل مع طفلك ذي الإعاقة(. �
تنفيذ برنامج بيك�ص )نظام التوا�صل عن طريق تبادل ال�صور(. �
تنظيم دورة يف اإعداد وت�صميم الو�صائل التعليمية ل�صديدي الإعاقة. �
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برامج الرعاية العالجية والتأهيلية
مكة جدةالرياضالخدمة

المكرمة
المدينة 
جنوب عسيرحائلالجوفالمنورة

إجماليالرسالباحةالرياض

88647434923321018311013151572684األطفال المخدومون خالل العام

األطفال المسجلون للمراجعة / 
المتابعة

8034281331961971698213135532227

2711448833334664األطفال المسجلون تسجياًل جديدًا 

يتم 
الت�صجيل 
مبركز 
الريا�ص

2829736

243681907621448780314623979438521062611212889366 جلسات العالج الطبيعي الفردية

3137228689217920161729148167218232431375جلسات العالج الطبيعي الجماعية

168312821411319415711588197518851503122834456 جلسات العالج الوظيفي الفردية

25233001526152531435139131102426314226444جلسات العالج الوظيفي الجماعية 

700621310532728621650105348743568414930جلسات عالج النطق الفردية

874135 193110949 1229180848539جلسات عيادة النطق الجماعية

109949111390 4567زيارات عيادة األسنان

7236    571399 9516116جلسات وحدة الجبائر

23517 328984481044152334273122155124جلسات وحدة التمريض

4060  560253229618450132120114 خدمات الخدمة اإلجتماعية

عدد األطفال الذين تدربوا بالبدلة 
19923020161الفضائية

 عدد األطفال الذين استفادوا من 
220150000124 1869برنامج التدخل المبكر

 عدد األطفال الذين استفادوا من 
181611000045برنامج التنبيه الحسي

6542393713 عيادة العظام المشتركة

حة
�ص

ة ال
زار

ع و
ن م

عاو
600193الت

األطفال الذين تحدد لهم إجراء 
323132871500116عمليات جراحية

األعصاب المشتركة مع 
مستشفى الملك فيصل 

التخصصى عيادة
1853 26

األطفال المنضمون خالل العام
مكة جدةالرياض 

المكرمة
المدينة 
جنوب عسيرحائلالجوفالمنورة

إجماليالرسالباحةالرياض

188686143203282عدد األطفال المقبولين

كز 
مبر

يم 
تقي

وال
يل 

صج
لت�

م ا
ين

�ص
ريا

ال

1225531

83462737131428164268عدد األطفال غير المقبولين

271114888033461102829770إجمالي

النسبة المئوية لألطفال غير 
30.6340.3530.6846.2539.3930.4325.4557.1413.7934.81المقبولين

المهارات المكتسبة
مكة جدةالرياضالمهارات

المكرمة
المدينة 
جنوب عسيرحائلالجوفالمنورة

إجماليالرسالباحةالرياض

األطفال الذين تعلموا المشي 
4846309413218511150باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
 باستقاللية دون مساعدة 

)10 خطوات(
4336 7515245124106

األطفال الذين تمكنوا من 
2526431105418511110استخدام الكرسي المتحرك

األطفال الذين تعلموا المشي 
25     14 218بالعكاز )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
152141 183762711613على أنفسهم في األكل

األطفال الذين يستطيعون األكل 
33399047920235182بمساعدة

األطفال الذين تعلموا الكالم 
9146  7 464316 41بشكل جيد

األطفال الذين تعلموا الكالم 
6142  15481649 59بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكالم 
37   1 184  15بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

129 112155181773186األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
204 315183131882347بصعوبة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
15   388   4باستخدام الكمبيوتر

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
57 444 2161938مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
212 5250757523122213مالبسهم بمساعدة

األطفال الذين تدربوا على 
122 32284146111167استخدام دورات المياه

األطفال المميزون نظرًا إلى 
كونهم كانوا على نسبة كبيرة 

من اإلعاقة وتحسنت حالتهم 
بشكل كبير

9032 7 2910  2158
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الخدمات االجتماعية لألطفال وأسرهم

 
مكة جدةالرياض

المكرمة
المدينة 
جنوب عسيرحائلالجوفالمنورة

إجماليالرسالباحةالرياض

عدد األطفال الذين تمت دراسة 
10454 15865147323022150136حاالتهم

عدد األطفال المستفيدين من 
2667 248218365097186035خدمات أخرى

عدد األطفال الذين استفادوا من 
394  92036  13620841صندوق الخدمة االجتماعية

عدد اجتماعات األمهات ) 
135  10123909114522محاضرات ومناقشات(

71695 870311385337746189197خدمات غير مباشرة

119 36215242رحالت األطفال إلى خارج الجمعية

32  116371442حفالت ترفيهية لألطفال

النشاط األكاديمي 
داخل الجمعية

مكة جدةالرياضالنشاط
المكرمة

المدينة 
جنوب عسيرحائلالجوفالمنورة

إجماليالرسالباحةالرياض

12    21  27دراسة الحالة

97  47241015 3329محاضرات

8   2 2  51ورش عمل

خارج الجمعية

مكة جدةالرياضالنشاط
المكرمة

المدينة 
جنوب عسيرحائلالجوفالمنورة

إجماليالرسالباحةالرياض

540 21334 259مؤتمرات / ندوات

517 236201 24ورش عمل / دورات

521 1  04 413محاضرات

التوسع األفقى والمشروعات الجديدة 
وفقًا ل�صرتاتيجية اجلمعية يف اإي�صال خدماتها اإلى املناطق التي حتتاج اإليها، وعلى اأن يواكب ذلك م�صروعات ا�صتثمارية 
متثل م�صدرًا للدخل الثابت والدائم ي�صهم يف متويل نفقات تلك املراكز اجلديدة؛ فقد قطعنا -مبتابعة من رئي�ص جلنة 

امل�صاريع- اأ�صواطًا ملمو�صة يف هذا ال�صدد:
l  .م�سروع مركز منطقة جازان

بال�صتعانة ب�صركة متخ�ص�صة مت النتهاء من 100% من اأعمال حت�صني خوا�ص الرتبة وذلك باحلفر والردم والدك لكل  �
اأنواع الطبقات بح�صب تعليمات اأمانة منطقة جازان. 

بداأت ال�صركة املنفذة الأعمال الإن�صائية. �
مت تو�صيل التيار الكهربائي اإلى مكاتب امل�صروع. �
l  )م�سروع مركز اجلمعية )�سرق الريا�ض

النتهاء من الت�صاميم وجاٍر جتهيز كل املخططات ووثائق امل�صروع للطرح بني املقاولني املتخ�ص�صني.  �
تاأهيل مقاولني متخ�ص�صني ودعوتهم للدخول يف مناف�صة التنفيذ. �
احل�ص���ول على تخ�صي�ص قطعة اأر�ص �صرق الريا�ص بح���ي اجلزيرة م�صاحتها 2628م2، ولكنها غري منا�صبة للنماذج  �

املعتمدة، ومتت املخاطبة لتخ�صي�ص اأر�ص بديلة عنها ذات واجهة معقولة اأو قطعتني متجاورتني.
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l .م�سروع مركز اجلمعية جنوب مدينة جدة

يتوا�ص���ل التن�صي���ق م���ع وزارة ال�ص���وؤون الجتماعي���ة مل�صان���دة من���ح اجلمعي���ة اأر�ص���ني مب�صاح���ة ل تقل ع���ن 5000م2  �
لالأر�ص الواحدة. 

l  .م�سروع اإن�ساء قاعة متعددة الأغرا�ض ملركز امللك �سلمان بحائل

اأعمال التنفيذ جارية ومت النتهاء من مرحلة الأعمدة واملباين والأعتاب وجاٍر اإجناز ال�صقف اخلر�صاين للقاعة. �
l .م�سروع اإن�ساء قاعة املنا�سبات اخلارجية ملركز الباحة

النتهاء من الت�صاميم واملخططات وجداول الكميات ووثائق امل�صروع. �
�صلم موقع اإن�صاء القاعة ل�صركة ال�صيخ �صعد بن �صمار الذي بادر بتحمل كافة تكاليف الإن�صاء. �
l .م�سروع اإن�ساء قاعة املنا�سبات اخلارجية ملركز الر�ض

جنحت اجلمعية يف ا�صرتجاع تخ�صي�ص الأر�ص املجاورة للمركز واملخ�ص�صة لإن�صاء قاعة الأمري في�صل بن م�صعل بن  �
�صعود بتربع من ال�صيخ خالد بن عمر البلطان، وجاٍر درا�صة عرو�ص التنفيذ.

l .م�سروع اإن�ساء �سكن املوظفات مبركز جنوب الريا�ض

l  .م�سروع م�سجد امللك �سلمان بن عبدالعزيز بحائل

مت ال�صتالم والفتتاح. �

وعلى صعيد المشروعات االستثمارية الخيرية:
l  .م�سروع برجي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز وامللك �سلمان بن عبدالعزيز ال�ستثماريني اخلرييني مبكة املكرمة

توقيع عقد الإ�صراف على التنفيذ مع �صركة الحتاد الهند�صي )خطيب وعلمي(.  �
توقيع عقد تنفيذ امل�صروع مع املقاول �صركة اأحمد عاطف القا�صي للمقاولت. �

النتهاء من اأعمال الختبارات احلقلية وتقرير الرتبة. �
جاٍر اأعمال احلفر والتدعيم على عمق 12 مرتًا من �صطح الأر�ص.  �
l  .م�سروع برج عمالء �سركة العزيزية بنده ال�ستثماري اخلريي مبكة املكرمة

اعتماد املخططات املعمارية من قبل اأمانة العا�صمة املقد�صة وا�صتخراج الرخ�صة البتدائية للم�صروع.  �
جاٍر اأعمال كامل املخططات الت�صميمية للم�صروع مبعرفة مكتب الزيد لال�صت�صارات الهند�صية. �
l  .م�سروع برج م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي

ا�صتخراج رخ�صة ا�صرتاطات البناء وجار العمل على تعميد مكتب هند�صي لو�صع كل الت�صاميم واملخططات.  �
جاٍر العمل باأعمال املخططات الت�صميمية للم�صروع واإعداد وثائق امل�صروع.  �
النتهاء من اأعمال الرفوعات امل�صاحية. �
l .م�سروع برج عمالء �سركة الت�سالت ال�سعودية

 ا�صتخراج رخ�صة ا�صرتاطات البناء، وجاٍر العمل على تعميد مكتب هند�صي بو�صع كل الت�صاميم واملخططات.  �
جاٍر العمل باأعمال املخططات الت�صميمية للم�صروع واإعداد وثائق امل�صروع. �
مت النتهاء من اأعمال الرفوعات امل�صاحية. �
l .م�سروع مبنى عمالء �سركة موبايلي

النتهاء من الت�صاميم وجتهيز كل املخططات ووثائق امل�صروع للطرح بني املقاولني املتخ�ص�صني.  �
تاأهيل مقاولني متخ�ص�صني لدعوتهم للدخول مبناف�صة التنفيذ. �
l  .م�سروع مبنى واحة ال�سالم ال�ستثماري اخلريي باملدينة املنورة

مت النتهاء من اأعمال التنفيذ بن�صبة %95. �
جاٍر العمل على تركيب امل�صعد الكهربائي وتو�صيل كل اخلدمات للمبنى. �
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تنمية الموارد وتعزيز الشراكات 
عطفًا على ر�صيد ثري من الثقة املجتمعية الناجمة عن �صنوات من العمل اجلاد والأداء الوطني املخل�ص، توا�صل اجلمعية 
جناحها على �صعيد اإيجاد م�صادر دخل دائمة وثابتة ت�صهم يف تاأمني ما تقدمه من برامج رعاية جمانية، اإلى جانب متويل 
التكاليف املت�صاعدة مل�صروعاتها اخلدمية اجلديدة. ويف هذا الإطار �صهد العام املن�صرم عدة جناحات نوجزها يف التايل: 

جتديد اتفاقية �صركة الت�صالت ال�صعودية )stc( لدعم م�صروع عمالء ال�صركة لال�صتثمار اخلريي مبكة املكرمة. �
توقي���ع اتفاقية تعاون مع �صركة احتاد الت�ص���الت “موبايلي« لدعم اإن�صاء م�صروع عمالء موبايلي ال�صتثماري اخلريية  �

مبكة املكرمة.
� .)sms( حتقيق زيادة ملمو�صة يف اأعداد امل�صرتكني يف برنامج الر�صائل الن�صية
يتوا�صل تفعيل برنامج “ال�صدقة الإلكرتونية” بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية مل�صاندة ر�صالة اجلمعية. �
حق���ق برنام���ج “جرب الكر�صي« �صدى وا�صعًا من خ���الل تعدد الفعاليات على م�صتوى مدين���ة الريا�ص، وبقىة مناطق  �

اململكة، وا�صتقطب رعايات مميزة من قبل كربى املن�صاآت وال�صركات.
تفعي���ل برنام���ج “اإقام���ة وعط���اء”، بالتع���اون م���ع جمموعة احلك���ري، والنط���الق يف تعمي���م التجربة م���ع الكثري من  �

الفنادق الكربى.

لدعم برنامج “اأعمال ور�صومات الأطفال” مت ح�صد اأكرث من 50 راعيًا لتحقيق اإيرادات متميزة خالل العام. �
يف برنامج “اأجر كل �صهر” مت اإجناز هوية جديدة بال�صرتاك مع عدد من اجلامعات والبنوك. �
يف برنامج “بواقي الهاللت” مت جتديد اتفاقية اأ�صواق التميمي، وجاٍر العمل على تعميم الربنامج على م�صتوى مناطق  �

اململكة واإعادة اجلمعية اإلى قائمة اجلهات امل�صتفيدة من عمالء اأ�صواق كارفور. 
دخل برنامج �صابك لالبتعاث الداخلي عامه الرابع بكفاءة ملمو�صة. �
يوا�ص���ل الربنام���ج الرائد “دع الباقي لهم” الذي تتبناه �صركة العزيزية بنده جناحه وتفوقه، وجاٍر العمل على تو�صيعه  �

لي�صمل فروع” بندتي”، بالإ�صافة اإلى هايرب بنده وبنده.، وتوجيه اإيراداته لإجناز م�صروع عمالء ال�صركة ال�صتثماري 
اخلريي مبكة املكرمة. 

مت اإ�صدار اأكرث من ع�صر موافقات من الإمارات واجلهات املعنية لتنظيم فعاليات واأن�صطة وبرامج اجلمعية املختلفة. �
مت توقيع اتفاقية تعاون مع �صركة احتاد الراجحي لربنامج اإ�صكان اأ�صر املعوقني. �
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التوعية والتثقيف 
يف اإطار ر�صالة اجلمعية التوعوية ودورها الرائد يف ح�صد امل�صاندة املجتمعية يف مواجهة ق�صية الإعاقة، �صهد عام 2015 

اإجناز عدد من الربامج احليوية، منها:

 توقيع اتفاقية تعاون مع جمموعة MBC  لتنظيم عدة فعاليات وبرامج متنوعة واإطالق ع�صر فعاليات يف هذا الإطار. �
اإنتاج فيلم توثيقي عن م�صرية اجلمعية مبنا�صبة مرور 30 عامًا، واإعداد كتاب بهذه املنا�صبة. �
اإنتاج فيلم توثيقي عن م�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي مبنا�صبة مرور 20 �صنة. �
اإنتاج فيلم ت�صجيلي عن اإجنازات اجلمعية خالل عام 2015.  �
 توقيع اتفاقية تعاون مع جريدة “ليل ونهار” الإلكرتونية، واأخرى مع دار “مدارك” للن�صر. �
ا�صتثمار الإعالم الإلكرتوين عرب تن�صيط موقع اجلمعية على �صبكة املعلومات، ومن خالل و�صائل التوا�صل الجتماعي.  �
اإ�صدار توثيق للملف الإعالمي خالل العام �صم اأكرث من 840 مادة �صحفية.  �
الإعداد للدورة الع�صرين من م�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي. �

مبنا�صب���ة تد�ص���ني م�صروع “خري مكة”، مت اإ�صدار عدد خا�ص من جملة اخلط���وة، واإعداد حملة اإعالنية وا�صدار ملف  �
تعريفي، وملف توثيقي عن امل�صروع.

مبنا�صب���ة اجتم���اع اجلمعية العمومية 29، مت اإنتاج فيلم ت�صجيلي عن اإجن���ازات اجلمعية خالل العام، وا�صدار التقرير  �
ال�صنوي، وعدد خا�ص من جملة اخلطوة، وهوية خا�صة لالحتفالية، ومعر�ص م�صاحب.

اإ�صدار الدليل الثاين للعمل اخلريي. �
تنظيم ندوة “النزاهة يف العمل اخلريي«، وندوة “العالقات العامة الن�صائية يف العمل اخلريي«.  �
 اإطالق برنامج “جرب الكر�صي« يف املراكز التجارية. �
الدعم الإعالمي لربنامج “اهلل يعطيك خريها«.  �
الدع���م الإعالمي للمعر�ص الثاين مل�صتلزم���ات الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، واملهرجان الأول لأ�ص���ر ذوي الإعاقة املنتجة،  �

وملتقى ومعر�ص “وظيفتي اأمان«.
اإ�صدار كتيبات تعريفية عن برنامج “جرب الكر�صي«، وم�صروع “خري مكة«، وتعليم القراآن، وبطاقات التهاين. �
م�صان���دة برامج تنمية املوارد ع���رب املراكز الإعالمية يف الأ�ص���واق، والن�صر ال�صحفي والإلك���رتوين، وطباعة مطويات  �

تعريفية عن اأن�صطة اجلمعية وخدماتها وو�صائل دعمها.
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بناء جسور التعاون 
انطالقة تعاون معر�ص العربية لل�صيارات. �
توقيع اتفاقية تعاون �صركة طريان نا�ص.  �
دعوة �صركة اأن�صور �صريف�ص العربية لزيارة اجلمعية. �
امل�صاركة يف معر�ص كفيف.  �
نظي���م ملتق���ى دور البن���وك يف امل�صوؤولي���ة الجتماعي���ة  �

الواقع واملاأمول. 
امل�صاركة مبعر�ص الدفاع اجلوي واأ�صبوع املرور اخلليجي. �
امل�صاركة يف معر�ص بكلية الفارابي. �
تنظيم معر�ص )�صلمان يف عيونهم( لر�صومات الأطفال.  �
امل�صاركة يف ملتقى اجلمعيات اخلريية ال�صحية.  �

توقيع اتفاقية تعاون مع “احتاد الراجحي”.  �
تنظيم مهرجان احلب والولء “مبايعة”.  �
تنظيم اإفطار خا�ص باأطفال اجلمعية.  �
تنظيم �صحور املوظفني.  �
اإقامة فعاليات ال�صحور اخلريي الن�صائي.  �
تنظيم ندوة دور الأمهات يف دمج الأطفال املعوقني.  �
زيارة اأطفال اجلمعية ملتحف �صقر اجلزيرة. �
تنظيم ن���دوة اأثر الوق���ف للدعم وا�صتم���رار اجلمعيات  �

اخلريية. 
تنظيم ندوة اليوم العاملي لل�صحة النف�صية.  �
امل�صارك���ة يف تنظيم امللتقى ال�صرع���ي الأول لالأ�صخا�ص  �

ذوي الإعاقة. 

تنظيم عدة ملتقيات لتوظيف املعوقني “�صاب”.  �
تنظيم ملتقى التوا�صل الجتماعي خلدمة ذوي الإعاقة.  �
تنظيم اجتماع اجلمعية العمومية التا�صع والع�صرين. �
عر�ص برنامج “مت�صل” ملن�صوبي اجلمعية. �
توقيع اتفاقية برنامج “جرب الكر�صي” بح�صور رئي�ص  �

جمل�ص الإدارة.
امل�صاركة يف تنظيم منا�صبة تد�صني م�صروع )خري مكة(.  �
امل�صاركة يف تنظيم منا�صبة توقيع اتفاقية رعاية برنامج  �

يعطيك خريها”. “اهلل 
تنظيم زيارة وفد �صركة تويوتا.  �
تنظيم حفل �صركة �صل.  �

� mbc العداد مل�صرحية )اآن فلو( بالتعاون مع جمموعة
تنظيم حفل بطاقات التهاين.  �
زيارة اأطفال اجلمعية لنادي الهالل.  �
تنظيم اجتماع اأع�صاء جمل�ص الإدارة.  �
حفل تكرمي امل�صاركني يف املهرجان الإن�صادي.  �
تنظيم املعر�ص الدويل الثاين لتوظيف الأ�صخا�ص ذوي  �

الإعاقة. 
توقيع اتفاقية البنك ال�صعودي لال�صتثمار.  �
امل�صاركة يف مهرجان الأمري �صلطان للجواد العربي.  �
تنظيم ملتقى العالقات العامة الن�صائي.  �
امل�صاركة يف مهرجان اجلنادرية.  �
تنظيم املهرجان الأول لالأ�صر املنتجة لذوي الإعاقة.  �
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برنامج العضوية
بلغ اإجمايل عدد الأع�صاء العاملني باجلمعية العمومية الذين وفوا بالتزاماتهم املالية ممن يحق لهم الت�صويت )883(  �

ع�صوًا لعام 2015م وتتم متابعة برنامج ت�صديد التزامات الع�صوية با�صتمرار. 
مت خالل العام املن�صرم )2015( ا�صتقطاب )216( ع�صوًا، وجاء توزيعهم على مراكز اجلمعية على النحو التايل:  �

 رسم بياني يوضح توزيع األعضاء العاملين خالل عام 2015

الشؤون المالية:
رسم بياني يوضح توزيع األعضاء الجدد خالل عام 2015

دارة املالية ومركزية احل�شابات باجلمعية التي تقت�شي عالقات عمل وثيقة وم�شرتكة وتكاملية  نظرًا اإللى طبيعة عمل ا�إل
اإلى  اإ�صافة  املالية،  املوارد  تنمية  واإدارة  الب�صرية  املوارد  اإدارة  مثل  خرى  الأ دارات  الإ مع  اأق�صامها  دارة مبختلف  الإ بني 
اإدارت مراكز اجلمعية خارج مدينة الريا�ص؛ فقد ا�صتملت املهام املنجزة خالل العام املايل 2015م على اأمور عدة ميكن 

اإيجازها فيما يلي:

المحاسبة المالية:
مراجعة وحتليل وقيد م�صروفات الرواتب ال�صهرية. �
متابعة اإجراءات حتديث ح�صابات اجلمعية البنكية. �
مراجعة وت�صديد ا�صرتاكات التاأمينات الجتماعية لكل املراكز. �
خرى. � مراجعة و�صرف م�صتحقات ال�صركات واجلهات الأ
مت اأداء جميع املعامالت املالية بح�صب النظام املايل واملحا�صبي املتبع. �
مراجعة و�صرف م�صتحقات املوظفني. �
مراجعة و�صرف عهد وا�صتعا�صات مراكز اجلمعية. �
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مراجعة و�صرف م�صتخل�صات مقاويل الت�صغيل باملراكز، ودفعات مقاويل الإن�صاءات. �
يرادات اجلمعية بال�صندوق. � ا�صتالم والت�صجيل املحا�صبي لإ
يرادات م�صروع خري مكة املكرمة واإيرادات رم�صان 1436ه�.  � املتابعة والقيد لإ
امل�صادقات  � وعمل  البنكية  احل�صابات  ك�صوفات  ومطابقة  البنكية  باحل�صابات  املبا�صرة  الإيداع���ات  واإثبات  مراجعة 

حل�صابات اجلمعية املختلفة. 
مت اإجراء الأر�صفة الإلكرتونية جلميع امل�صتندات املالية ومرفقاتها ال�صادرة خالل العام املايل 2015م. �
�صهم اململوكة للجمعية واإيداعها يف ح�صاب اجلمعية. � متابعة وحت�صيل وا�صتالم عائد الأ
متابعة وحت�صيل وا�صتالم اإيجارات امل�صروعات ال�صتثمارية اململوكة للجمعية. �

المشتريات والمستودعات:
العمل على اإعادة هيكلة جلنة امل�صرتيات. �
دارات وااأق�صام املختلفة بح�صب اأنظمة امل�صرتيات وامل�صتودعات املتبقية. � مت تاأمني احتياجات وم�صرتيات الإ
مراجعة واإكمال القيود املحا�صبية ملعامالت خمرجات امل�صتودعات جلميع املراكز. �

الميزانيات والتقارير
دارة. � مت العمل واإعداد التقارير والنتهاء من تنفيذ املوازنة التقديرية للعام اجلديد 2016م واعتمادها من جمل�ص الإ
مت البدء يف ا�صتخدام نظام حا�صوبي ملتابعة عقود اإيجار العقارات امل�صتثمرة واإعداد التقارير عنها اآليًا. �

 بيانات إحصائية:
وفيما يلي بيانات اإح�صائية عن امل�صتندات امل�صدرة خالل عام 2015م بح�صب طبيعة العمل: 

سند صرف شيكات. 3192 
 شيكًا تم إصدارها.3846

سندات صرف نقدي. 705 
سند قبض شيكات.301 

 سند قبض نقدي. 365
سند قيود يومية تم إعدادها.2164 

سند ضافة للمستودع.98 
سند صرف من المستودع.435 

 أعمال المراجعة والتدقيق المالي 
l  العام خالل  ومراكزها  للجمعية  املايل  والتدقيق  الرقابة  خاللها  من  يتم  التي  ال�سنوية  واخلطة  الربامج  اإعداد 

اجلديد 2016م.

l  ،النتهاء من تقرير التدقيق واملراجعة عن الن�سف الثاين من عام 2014م، والن�سف الأول من العام املايل 2015م
والذي ي�ستمل على: 

متابعة للميزانية التقديرية وموؤ�صرات النحرافات يف بنود امليزانية خالل العام. �
متابعة حت�صيل اإيرادات العقارات وم�صتحقات اجلمعية. �
التدقي���ق امل���ايل ملعامالت امل�صروفات والإي���رادات، والتاأكد م���ن �صحتها، واتب���اع ال�صيا�صات املالي���ة للجمعية ب�صاأنها  �

و�صالحيات ال�صرف والتو�صيات على املالحظات التي مت ر�صدها.
التاأكد من �صحة النتائج املالية واملحا�صبية ومطابقتها. �
متابعة املالحظات ال�صابقة والإجراءات التي مت اتخاذها ب�صاأنها. �
تقدمي التو�صيات على املالحظات التي مت ر�صدها خالل الفرتة. �
التدقيق املايل الدوري للن�صف الثاين من عام 2015م والذي �صتت�صمن نتائجه تقرير الن�صف الثاين من العام.  �
التدقي���ق ال�صاب���ق مل�صتخل�ص���ات مق���اويل تنفيذ م�صاري���ع اجلمعية م���ن امل�صتحق���ات و�صالحيات ال�ص���رف وخطابات  �

ال�صمان وخالفه.
التدقي���ق امل���ايل ملراكز اجلمعية اخلارجي���ة، والذي يتم من خالل الزي���ارات الدورية للمراكز بح�ص���ب الربامج املعدة  �

لذلك، واأهمها مطابقة ر�صيد العهد ونظامية ال�صرف منها، وجرد عينات من امل�صتودع، واإجراءات ا�صتالم الإيرادات 
واإيداعها بالبنوك، واإ�صدار التقارير اخلا�صة بكل زيارة. 
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املراجعة ال�صابقة لالتفاقيات والعقود التي تربمها اجلمعية لتنمية املوارد املالية وا�صتثمار العقارات وغريها. �
l .متابعة القرارات الإدارية ومدى اللتزام بها وتنفيذها

l .امل�ساركة يف الجتماعات واأعمال اللجان املختلفة، والتي لها بعد مايل اأو اإداري

l .تقدمي الراأي وامل�سورة يف الأمور املالية والإدارية التي حتتاج اإليها الإدارة

l .اإعداد التقارير املختلفة بناًء على طلب الإدارة

l .)النتهاء من اإعداد امليزانية التقديرية لعام 1438/37هـ )2016م

 مبادرة “اهلل يعطيك خيرها« 
حر�صًا من اجلمعية على اأن تكون الأهداف املحققة مب�صتوى دعم ورعاية املقام ال�صامي الكرمي، ومبا يليق وامل�صوؤولية التي 
حملها لنا خادم احلرمني ال�صريفني -حفظه اهلل-؛ فقد مت اإعادة ت�صكيل فريق عمل املبادرة لعام 2016م، باإ�صراف ع�صو 
جمل�ص الإدارة املهند�ص عثمان بن حمد الفار�ص، لنطالقة جديدة باإذن اهلل. وميكن اإجمال منجزات واأعمال اللجنة لعام 

2015م يف الآتي: 

الإع���داد خلطة تنفيذية للعديد من الفعاليات الريا�صية مع رابط���ة دوري املحرتفني وحملة اإعالنية وفعاليات واأن�صطة  �
للفرق التطوعية.

التعاقد مع اإذاعة UFM لإنتاج وبث برنامج اإذاعي با�صم )حديث قبل احلادث(.  �
ت�صوي���ق كتيب ال�صالم���ة املرورية على عدة �صركات، ومت توزيع اأكرث من 40 األف ن�صخ���ة منه جمانًا، ومت ترجمة الكتيب  �

للغتني الإجنليزية والأردية.
اإعداد ملف متكامل لتنفيذ املبادرة واإي�صال الر�صائل اإلى املوؤ�ص�صات وال�صركات والهيئات احلكومية. �
عمل تطبيق للمبادرة لالأجهزة الذكية. �
اإر�صال ر�صائل توعية عرب ر�صائل SMS تت�صمن حمتوى تثقيفيًا عرب ر�صومات الكاريكاتري.  �
العمل على ت�صكيل جلنة فرعية باملنطقة الغربية لتفعيل احلملة وال�صتفادة من احل�صد اجلماهريي. �
اإعداد ملف اإجرائي لتنفيذ املبادرة يف مدار�ص وزارة التعليم. �
الإع���الن ع���ن جائزة الأعمال التطوعية يف جمال التوعية املرورية، و�صيتم الإع���الن عنها بالربنامج الإذاعي وفروعها  �

الأربعة )اأف�صل فريق تطوعي، حمتوى فلمي، ال�صور والر�صم الكاريكاتريي(، والتنفيذ خالل عام 2016م.

الفعاليات واألنشطة المساندة للبرنامج:
تد�صني املبادرة باملنطقة ال�صرقية برعاية �صمو اأمري املنطقة ال�صرقية. �
برعاية �صمو رئي�ص املجل�ص اأقيمت منا�صبة ت�صليم جائزة توكيالت اجلزيرة لل�صياقة الآمنة.  �
تد�صني ال�صراكة مع هيئة ال�صياحة والرتاث الوطني.  �
تد�صني احلملة مع ال�صركة ال�صعودية للكهرباء.  �
امل�صاركة يف ملتقى ال�صالمة املرورية الثالث.  �
امل�صاركة يف اأ�صبوع املرور اخلليجي مع وزارة الدفاع. �
تنظيم بطولة “اهلل يعطيك خريها” الرم�صانية لكرة القدم مب�صاركة 14 فريقًا يف جدة.  �
م�صاركة احلملة يف مهرجان الريا�ص للت�صوق والرتفيه.  �
امل�صاركة يف مبادرة الهالل والحتاد. �
امل�صاركة يف املعر�ص ال�صعودي الدويل الثاين مل�صتلزمات الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة )�صياء(. �
امل�صاركة يف معر�ص الكتاب مع الفريق التطوعي.  �

النشر اإلعالمي للبرنامج: 
بث 29 خربًا وتقريرًا �صحفيًا، وتفاعلت و�صائل الإعالم بن�صر 243 ن�صرة �صحفية، فيما بلغ عدد الن�صرات الإلكرتونية 

394 ن�صرة.
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مواقع التواصل االجتماعي:
بيانات تف�صيلية عن  يلي  الزوار، وفيما  للمبادرة ح�صورًا ومتابعة متميزين من قبل  التوا�صل الجتماعي  �صجلت مواقع 

املواقع الر�صمية للمبادرة: 

عدد الزوار والمتابعينالبيانم

26805 م�صرتكني  • 9205783 م�صاهدةاإجمايل م�صاهدات الربنامج التلفزيوين على اليوتيوب 4

المرحلة المقبلة 2016م: 
تنفيذ اخلطة الإعالمية والإعالنية وخطة العالقات العامة والتوا�صل املجتمعي. �
تعزيز احل�صور الريا�صي واإقامة منا�صبات ريا�صية با�صم احلملة. �
تنفيذ املبادرة يف الطرق وال�شوارع ونقاط تفتي�ش ومداخل املدن. �

تعزيز ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي للتوعية وتعزيز التفاعل وامل�صاركة. �
اإر�صال ر�صائل توعية عرب ر�صائل SMS تت�صمن حمتوى تثقيفيًا عرب ر�صومات الكاريكاتري واملواد العلمية الهادفة. �
توعية اجلاليات وال�صائقني وخماطبتهم با�صتخدام لغاتهم واإر�صال الر�صومات.  �
توزيع املواد الرتويجية والكتب على مراجعي اأق�صام املرور ومدار�ص تعليم ال�صياقة “دلة”.  �
التنفيذ يف املدار�ص ابتداًء مبدينتي الريا�ص وجدة.  �
التنفيذ يف املوؤ�ص�صات وال�صركات وفق دليل الإجراءات لإي�صال الر�صائل التوعوية. �
تعزيز ال�صراكات مع الدوائر احلكومية ذات العالقة. �
اإنتاج اأفالم توعوية وبثها يف كل الو�صائل املتاحة. �

الرعايات واالتفاقيات:
مت جتديد رعاية كل من: �صركة اأرامكو ال�صعودية، و�صركة الوعالن لل�صيارات، و�صركة توكيالت اجلزيرة لل�صيارات. �
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مسابقة األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن 
الكريم لألطفال المعوقين

2- فعاليات الدورة التاسعة عشرة:
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 91 طفاًل وطفلة.
رعى احلفل اخلتامي للبنني �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان بن �صلمان بن عبدالعزيز رئي�ص جمل�ص الإدارة وف�صيلة  �

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�صدي�ص الرئي�ص 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.

رع���ت احلفل الن�صائي �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية م�صاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز، واأنابت عنها الأ�صتاذة عواطف  �
احلماد، ومت تكرمي الفائزات الالتي بلغ عددهن 13 فائزة.

3- االستعداد للدورة العشرين:
بداأ الإعداد والتجهيز للم�صابقة يف دورتها الع�صرين التي تقررت اإقامتها مبدينة الريا�ص، قبل ثمانية اأ�صهر من بداية  �

الفعالي���ات يف �ص���وء ما مت اإق���راره يف اجتماع الأمان���ة العامة الثالث بتاري���خ 1436/6/12ه� املواف���ق 2015/4/12م، 
واخلط���ة املعتم���دة باجلدول الزمني لإقامة امل�صابقة. ومت ت�صكيل جمموعات العم���ل، ول يزال الإعداد جاريًا ل�صتكمال 

كل الأعمال الإدارية من ترتيب الإ�صكان والنقل والفعاليات واحلفل اخلتامي. 
عقدت جلنة الأمانة العامة للم�صابقة عدة اجتماعات. �
مت التعمي���م عل���ى مراكز اجلمعي���ة بتفعيل اتفاقية التعاون م���ع وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوق���اف والدعوة والإر�صاد،  �

واملت�صم���ن تعبئ���ة ال�صتبانات لراغبي اللتحاق بحلق���ات التحفيظ من املعوقني، واإر�صالها اإل���ى اأقرب جمعية لتحفيظ 
القراآن الكرمي للمركز.
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الحاسب اآللي:
 بن���اء عل���ى مبادرة ع�صو جمل����ص الإدارة املهند�ص عثمان بن حم���د الفار�ص بدعم برامج تقني���ة املعلومات باجلمعية،  �

وبالتن�صي���ق م���ع رئي�ص جلنة تقني���ة املعلومات؛ متت درا�ص���ة احتياجات اجلمعية وتوفريها من خ���الل �صركة الكفاءات 
ال�صعودية. و�صمل ذلك: 

متدي���د كياب���ل فاي���رب بني مب���اين مركز الريا����ص لتح�ص���ني اأداء ال�صبك���ة الداخلي���ة والإنرتن���ت ب�صكل ع���ام، وكذلك  �
الأجهزة املكتبية.

جتهيز مركز اجلوف ب�صريفرات )خوادم( وملحقاتها واأجهزة مكتبية. �
جتهيز مركز حائل ب�صريفرات )خوادم( وملحقاتها. �
توفري نظام متابعة للمرا�صالت باجلمعية وفروعها.  �
التعديل على الربنامج التعليمي باإ�صافة اجلزء اخلا�ص بالخت�صا�صيات النف�صيات. �
ا�صتمرار الدعم والتعديل والتطوير على الربامج امل�صممة من قبل فريق عمل اجلمعية. �
تقدمي الدعم الفني للربامج امل�صممة خارج اجلمعية. �
تغيري جمموعة من الأجهزة والطابعات القدمية. �
اإجراء �صيانة با�صتمرار لالأجهزة والطابعات. �
العمل با�صتمرار على تقدمي الدعم الفني وامل�صاعدة للموظفني يف الأمور التقنية التي يعجزون عن اأدائها. �
زيارة مركز جدة لتغيري اخلوادم واإجراء الإعدادات الالزمة للخوادم والأجهزة. �
تقدمي الدعم الفني وامل�صاعدة يف حل امل�صكالت لإدارات احلا�صب الآيل باملراكز الأخرى. �
زيارة مركز اجلوف لتحديد نقاط ال�شبكة يف املركز اجلديد. �
ترقية نظام اآراب دوك�ص )اأر�صفة امللفات( اإلى الن�صخة الأحدث. �
تركيب خدمة الإنرتنت DIA املقدمة من �صركة STC يف مركز الريا�ص، و�صيتم تركيب اخلدمة يف بقية املراكز. �
� .Sql 2014 اإلى Sql 2012 تطوير وتركيب قاعدة البيانات من

 

التدريب والتنمية البشرية
اأداء دورها كاأكادمييات متخ�ص�صة ت�صهم يف تطوير املهارات والقدرات الب�صرية العاملة يف  تفوقت مراكز اجلمعية يف 

قطاعات الرعاية والتاأهيل، ويف هذا الإطار مت ما يلي:

احت�ص���ن مركز امللك فه���د بالريا�ص 64 طالبة يف تخ�ص�ص���ات: الرتبية اخلا�صة، علم النف����ص، اخلدمة الجتماعية،  �
اأ�صول الدين، والطب؛ للتدريب وتطبيق درا�صات احلالت.

احت�ص���ن مركز جنوب الريا�ص 75 طالبة من جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية وجامعة الأمرية نورة، وجامعة  �
امللك �صعود؛ للتدريب ودرا�صة احلالت.

نظم���ت مراكز اجلمعية دورات تدريبية وملتقي���ات علمية وندوات يف جمالت خمتلفة �صملت: اإعداد وت�صميم الو�صائل  �
التعليمي���ة ل�صديدي الإعاقة، مقيا�ص �صتانفورد بينيه ال�صورة اخلام�صة، القي���ادة الإدارية، كيفية تطبيق مقيا�ص ذكاء 
لالأطف���ال املعوقني غري الناطق���ني، �صلوكيات الوظيفة العام���ة.. الإلكرتوين عن بعد، دورة بل����ص وماكنتون، امل�صكالت 
ال�صلوكي���ة ال�صائع���ة لدى الأطفال ذوي الحتياج���ات اخلا�صة وطرق التعامل معها، كيفية ا�صتخ���دام الربنامج الطبي، 
�صل�صل���ة حما�ص���رات اإر�صادية لالأمهات، مراحل التطور الإدراكي للطفل ومقايي����ص الذكاء امل�صتخدمة، اأنواع الإعاقات 
ال�صائع���ة وط���رق معاجلتها، الطفل ما بني التعلق والنف�صال، طرق تدري�ص منه���ج تعليم عام لالأطفال غري الناطقني، 
دورة اإع���داد وت�صمي���م الو�صائل التعليمية ل�صدي���دي الإعاقة، مقايي�ص الذكاء امل�صتخدمة م���ع الأطفال املعوقني، اأهمية 

التدخل املبكر، تنمية املهارات الإدراكية، الربنامج الإر�صادي لأمهات الأطفال امل�صتجدين.
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االتصاالت اإلدارية:
وحدة الت�صالت الإدارية بالأمانة العامة هي حلقة الو�صل للمخاطبات الر�صمية بني الأمانة العامة واجلهات اخلارجية،  �

وكذل���ك بينه���ا وبني مراكزها الع�صرة. وتقوم الت�صالت بنف�ص الدور كحلق���ة و�صل داخلية بني اإدارات واأق�صام الأمانة 
ومركز امللك فهد بالريا�ص، وبلغ عدد املعامالت املتداولة خالل العام 8500 معاملة. 

ي�صتقب���ل ق�ص���م الت�صالت الإدارية يوميًا طلبات م�صاعدة اأو طلب ع���الج باجلمعية من ذوي الأطفال املعوقني، وكذلك  �
ا�صتف�ص���ارات ع���ن طلبات �صابق���ة هاتفيًا اأو باحل�صور اإلى مكت���ب الت�صالت مبعدل األف طلب خ���الل العام املن�صرم، 

وت�صجل الطلبات اجلديدة يف برنامج خا�ص بامل�صاعدات. 
اإر�صال الدعوات ملنا�صبات اجلمعية، وخالل العام مت اإر�صال دعوات اإلى عدد من املنا�صبات، وبلغ اإجمايل عددها ب�صعة  �

اآلف تقريبًا.
متابع���ة توقي���ع حما�صر جمل����ص الإدارة وجلانه الفرعي���ة، وكذلك حما�صر الأمان���ة العامة باجلمعي���ة، ومن ثم تفريغ  �

قرارتها وتو�صياتها بربنامج خم�ص�ص لذلك، وبلغ عدد املحا�صر 15 حم�صرًا خالل عام 2015. 
تنفي���ذ برنامج الت�ص���الت الإدارية اجلديد الذي اأطلق عليه ا�صم “بك�ص”، ومت تدريب املوظفني على ا�صتخدامه، وهو  �

برنام���ج يربط كل اإدارات واأق�صام اجلمعية ومراكزها اإلكرتوني���ًا بحيث تر�صل املعاملة من املر�صل مبا�صرة اإلى املر�صل 
اإليه اإلكرتونيًا، وميكن اإرفاق م�صتندات و�صور بها. 
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مركز الملك فهد بن عبدالعزيز بالرياض
البرامج التربوية التعليمية:

يوا�ص���ل املرك���ز ريادته وتو�صعه يف احت�صان الأطفال املتطلعني اإلى براجم���ه التعليمية والرتبوية؛ لي�صل عددهم خالل  �
العام املن�صرم اإلى 619 طالبًا وطالبة، وهو رقم غري م�صبوق يف تاريخ املركز.

ان�صم للمركز مع بدء العام الدرا�صي الأخري 37 طفاًل جديدًا. �
تطبيق برنامج الدمج ال�صامل على اأول دفعة من طالبات التعليم العام و�صديدات الإعاقة وغري الناطقات، م�صتخدمات  �

لغ���ة التوا�ص���ل )بل�ص( داخل الف�صول التعليمية لأول مرة على م�صتوى اململك���ة يف مرحلتي املتو�صطة والثانوية )منطقة 
الريا�ص(. 

تفعي���ل برنامج دمج طالب���ات التعليم العام �صديدات الإعاق���ة وغري الناطقات م�صتخدمات لغ���ة توا�صل )بل�ص( داخل  �
الف�صول التعليمية.

البدء بتطبيق الن�صخة الأخرية لدليل التاأهيل الرتبوي - التجربة الأولى. �

تفوق طالبات )بل�ص( يف املرحلة الثانوية بتقدير ممتاز. �
جناح طالبات وطالب )بل�ص( املدجمني يف كل املراحل التعليمية. �
تعميم ال�صبورات التفاعلية. �
تفعيل برامج التفاعل الإيجابي لالأطفال.  �
تعزي���ز برنامج امل�صارك���ة اخلارجية والداخلية للطالب والطالبات العاديني مع طالبن���ا، ومن ذلك: معر�ص �صلمان يف  �

عيونه���م, ن�ش���اط قوتي بيدي املقام من قب���ل طالبات جامعة ا�أمرية نورة - ق�شم الع���الج الوظيفي, تفاعل ا�أطفال يف 
الأن�صط���ة الداخلية التي تقام مثل حفل اخلريجني ونهاية العام الدرا�صي، اإ�صافة اإلى زيارة الأطفال ملعر�ص “الفهد.. 

روح القيادة«، وزيارة معر�ص امللك عبدالعزيز.

وعلى صعيد مساندة مراكز الجمعية:
تدريب املنت�صبات اجلدد يف الأق�صام التعليمية باملراكز.  �
اإعداد منوذج من بع�ص درو�ص التعليم العام )اأول( والو�صائل والأن�صطة ومناذج من الدرو�ص واملالزم ملركز الباحة. �
انتداب م�صرفات الدمج ملراكز اجلمعية يف حائل والباحة واجلوف؛ لالإ�صراف على الدمج. �
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األنشطة والفعاليات:
تنظي���م 57 زيارة لوفود م���ن �صيوف اململكة ورجال الأعم���ال والأكادمييني وال�صخ�صيات العام���ة؛ للتعرف على برامج  �

الرعاية التي يقدمها املركز. 
تنظيم ن�شاط ترفيهي بالتعاون مع طالب عدد من مدار�ش التعليم العام. �
م�صاركة الأطفال يف برنامج التاجر ال�صغري. �
امل�صاركة يف حفل اليوم العاملي للمراأة. �
زيارة الأطفال ملعر�ص )الفهد.. روح القيادة(. �
زيارة معر�ص امللك عبدالعزيز. �
الحتفال باليوم الوطني. �
ا�صت�صافة الأطفال مع اأ�صرهم يف منتجع املر�صى. �
تلبية دعوات لزيارة عدد من الفنادق والتعرف على املرافق والن�صاطات التي توؤديها اأق�صام الفندق. �

م�صاركة الأطفال يف املهرجان الإن�صادي الذي نظمته اجلمعية الأطفال املعوقني يف �صاحة البجريي يف حمافظة الدرعية. �
ح�صور الأطفال برنامج )بدعمكم لن�صعد( املقدم لالأطفال املعوقني. �
تطبيق برنامج توعوي عن فوائد الغذاء.  �
تنظي���م ع���دة حما�صرات ع���ن “الطفل ما بني التعل���ق والنف�صال”، و”ط���رق تدري�ص منهج التعلي���م العام” لالأطفال  �

غري الناطقني.
اإعادة دورة اإعداد وت�صميم الو�صائل التعليمية ل�صديدي الإعاقة. �
تنظيم دورة عن مقايي�ص الذكاء امل�صتخدمة مع الأطفال املعوقني. �
تنظيم ندوة عن اأهمية التدخل املبكر، واأخرى عن “تنمية املهارات الإدراكية”. �
تنظيم الربنامج الإر�صادي لأمهات الأطفال امل�صتجدين. �
ا�صتقطب املركز ع�صر متطوعات عملن فرتات متفاوتة يف الأق�صام التعليمية والتدريبية. �
قدمت 35 موؤ�ص�صة ومدر�صة و�صركة زارت املركز اأكرث من 3500 هدية لالأطفال على مدار العام. �
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برامج الخدمة االجتماعية: 
الأطفال امل�ستفيدون 

175أطفال العيادات والمساكن
41األطفال المقبولون

29األطفال غير المقبولين
249الخدمات غير المباشرة 

31أطفال المدرسة
8الحاالت الفردية )مشاكل اجتماعية(

53خطابات )طالبي المساعدة(
5الزيارات المنزلية

l  :الأجهزة امل�ساعدة

�صرف 63جهازًا م�صاعدًا للحالت ذات الظروف اخلا�صة. �
l :دعم م�سروع �سكن وعالج

بالتع���اون م���ع �صركة احتاد الراجحي لدعم م�صروع )�صكن وعالج( وهو تاأمني �صقق مفرو�صة لأ�صر الأطفال املحتاجني  �
والقادمني من خارج مدينة الريا�ص خالل فرتة العالج باجلمعية. 

l :اتفاقية نظارات املها

بح�صب التفاقية بني اجلمعية ونظارات املها يتم تاأمني نظارات طبية لالأطفال املحتاجني جمانًا. �

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

48

األطفال الذين تعلموا المشي 
43باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

18

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

59

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

15

األطفال الذين تعلموا الكتابة

11
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

4
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

21

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

32

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

90

886
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام

l :)ال�سالت الغذائية )الرم�سانية

بالتعاون مع موؤ�ص�صة بابكر للتجارة مت توفري �صالل غذائية ل�300 اأ�صرة. �
l :التدريب

تدريب الخت�صا�صيات الجتماعيات املنت�صبات حديثًا اإلى مراكز اجلمعية. �
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مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
البرامج التربوية والتعليمية:

اجلديد  � الدرا�صي  العام  بدء  مع  املن�صمني  اجلدد  الطالب  عدد  بلغ  فيما  وطالبة،  طالب   301 املركز  يحت�صن 
13 طفاًل فقط. 

فوز ثالثة من طالبات املركز يف م�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان لتحفيظ القراآن الكرمي. �
رفع م�صتوى كفاءة املوظفات بح�صور امللتقيات وور�ص العمل. �
تفعيل برامج التوعية والتدريب لأولياء الأمور. �
تطبيق مقيا�ص بينية ال�صورة اخلام�صة. �
تنفيذ دورة الجتاهات احلديثة يف تدريب املعوقني. �
امل�صاركة يف دورة كيفية تطبيق مقيا�ص ذكاء الأطفال املعوقني غري الناطقني. �
تنفيذ حما�صرة املهارات الأ�صا�صية املتقدمة لل�صبورات التفاعلية. �
تطبيق دبلوم املنهج التاأ�صي�صي لربنامج التعليم الذاتي )الدليل ال�صامل للرو�صات وكيفية اإدارتها – كفايات املعلمات(. �
امل�صاركة يف دورة “الكفايات املهنية لدى بع�ص معلمي الرتبية اخلا�صة يف �صوء معايري اجلودة ال�صاملة«. �
تنظيم حما�صرة عن “ا�شطراب �شعف ا�نتباه امل�شاحب للن�شاط الزائد لالندفاعية.. الت�شخي�ش وطرق التدخل«. �
اإعداد حما�صرة لالأمهات مبنا�صبة يوم الأمان الأ�صري. �
تدريب الأمهات على دور الأ�صرة يف تربية الن�صء. �
التدريب على ا�صرتاتيجيات حتفيز اللغة لدى الأطفال حمدودي اللغة. �
ابتكار وتطوير املنتجات وترتيب اأولوياتها. �

األنشطة والفعاليات:
ا�صتقبال 49 وفدًا ميثلون قطاعات عديدة و�صخ�صيات عامة للتعرف على برامج الرعاية التي يقدمها املركز. �
نظم املركز دورات تدريبية وحما�صرات وور�ص عمل ا�صتفاد منها 1049 �صخ�صًا من خارج املركز ومن داخله. �
الحتفال باليوم الوطني. �
لالأطفال،  � �صينمائي  منها: عر�ص  وتوعوية،  وترفيهية  ثقافية  فعاليات  بني  ما  متنوعًا  داخليًا  ن�صاطًا   33 املركز  نظم 

تكرمي الطالب املثايل، اليوم العاملي للدفاع املدين، م�صابقة لالأمهات، الدورة ال�19 مل�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان 
حلفظ القراآن الكرمي, اتفاقية بنده العزيزية, حفل جّنتي, ا�حتفال بيوم املعلم, اليوم الوطني, ن�شاط مفتوح )هجرة 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم(.
الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة. �
الحتفال بذكرى مبايعة امللك �صلمان. �
تنظيم 17 زيارة خارجية ملن�صوبي املركز ملتابعة برامج الدمج وامل�صاركة يف الفعاليات. �
ن�صرت و�صائل الإعالم 209 خرب وتقرير �صحفي عن املركز اإلى جانب 19 تغطية تلفزيونية واإذاعية. �
ا�صتقطب املركز 20 متطوعة اأ�صهمن بجهدهن يف تنظيم الكثري من املنا�صبات على مدار العام. �
قدمت 18 �صخ�صية و�صركة 1250 هدية لأطفال املركز طوال العام. �
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األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

46

األطفال الذين تعلموا المشي 
36باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

37

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

-

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

-

األطفال الذين تعلموا الكتابة

21
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

-
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

2

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

28

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

32

474
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام
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مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
البرامج التربوية والتعليمية:

و�صل عدد الأطفال امل�صتفيدين من خدمات الق�صم التعليمي اإلى 210 طالب وطالبة، وهو رقم قيا�صي يف تاريخ املركز،  �
منهم 22 طفاًل ان�صموا مع بدء العام الدرا�صي الأخري.

فوز طالبني من الق�صم التعليمي يف م�صابقة حتفيظ القراآن الكرمي.  �
النتهاء من املرحلتني الثانية والثالثة من تطوير و�صائل البورجت. �
تنظيم دورة حا�صب اآيل لثمانية من طالب الق�صم. �
تدريب الخت�صا�صية النف�صية على اختبار بينيه - الن�صخة اخلام�صة. �
مت تفعيل ال�صبورات التفاعلية يف الق�صم التعليمي لبع�ص الف�صول التعليمية.  �
التن�صيق مع اإدارة الرتبية اخلا�صة يف املدينة املنورة بخ�صو�ص اآلية دمج الأطفال غري الناطقني يف مدار�ص التعليم العام.  �

األنشطة والفعاليات:
تفعيل برنامج التاأمني الطبي لعموم اأطفال املركز بدعم من �صركة اأ�صمنت ينبع. �
زيارة وفد من اأع�صاء جمل�ص ال�صورى ملبنى املركز. �
اإقامة مراكز اإعالمية خالل �صهر رم�صان يف �صاحات امل�صجد النبوي. �
اإقامة احتفالية مبنا�صبة اليوم العاملي لالإعاقة بامل�صاركة مع عدد من القطاعات احلكومية. �
تنظيم برنامج جرب الكر�صي مب�صت�صفى احلر�ص الوطني باملدينة املنورة. �
اأ�صبح املركز اأحد املعامل املهمة املجدولة لزوار امل�صجد النبوي؛ حيث ا�صتقبل وفودًا من حجاج اأملانيا وموريتانيا وتركيا  �

بهدف الوقوف على الأن�صطة املقدمة لالأطفال املعوقني. 
عقد اتفاقية مع �صركة مياه طيبة يتم من خاللها و�صع �صعار اجلمعية على عبوات مياه امل�صنع مقابل عوائد مالية  �

متفق عليها.
تنفيذ عدة ملتقيات لربنامج توظيف املعوقني.  �
اإنتاج فيلم كرتوين با�صم “البطل �صجاع« يحكي ق�صة طفل يعاين من اإعاقة حركية وا�صتفاد من خدمات املركز؛ مما  �

�صاعد على تاأهيله و�صاعده واأ�صرته يف تخطي معاناة الإعاقة.
ا�صتكمال احتياجات املركز من الكوادر املتخ�ص�صة وا�صتقطاب مدير طبي. �
العام  � التعليم  مدار�ص  مع  املتبادلة  الزيارات  من  عدد  تنظيم  مت  باملجتمع  املعوقني  الأطفال  دمج  برامج  خالل  من 

واخلا�ص.
ح�صول طالب املركز على مراكز متقدمة يف م�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني.  �
عقد 12 دورة تدريب داخلية ا�صتفاد منها 397 �صخ�صًا، وخم�ص دورات خارجية ا�صتفاد منها 21 �صخ�صًا. �
بالتعاون مع املوؤ�ص�صة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني عقدت دورة يف احلا�صب الآيل ا�صتفاد منها جمموعة من  �

اأطفال املركز. 
م�صاركة الأطفال يف الحتفالية الرم�صانية التي اأقامها جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف. �
�صارك اأطفال املركز بزيارة معر�ص الكتاب املقام يف كلية التقنية. �
يف  � امل�صجلني  الأطفال  اأمور  اأولياء  غالبية  يجمع  )وات�صاب(  الجتماعي  التوا�صل  برنامج  علي  عمل  جمموعة  اإن�صاء 

املركز لتبادل املعلومات واخلربات اخلا�صة باأطفالهم، وقد �صجل يف هذا املوقع 100 ويل اأمر بالإ�صافة اإلى امل�صوؤولني 
يف املركز.

متكن املركز من ا�صتقطاب عدد من املتطوعات اأ�صهمن يف اأن�صطة املركز الداخلية. �
قدمت 11جهة زائرة للمركز اأكرث من 750 هدية لالأطفال يف منا�صبات خمتلفة. �
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األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

9

األطفال الذين تعلموا المشي 
7باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

7

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

48

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

18

األطفال الذين تعلموا الكتابة

18
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

-
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

3

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

4

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

7

233
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام
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مركز الملك سلمان بحائل
البرامج التربوية والتعليمية:

�صاعف املركز عدد الأطفال امل�صتفيدين من براجمه التعليمية والرتبوية لي�صل اإلى 93 طالبًا وطالبة بن�صبة تزيد على  �
100% من اأعداد الأطفال عام 2014م.

تبني برنامج اأعدته اخت�صا�صيات العالج الوظيفي والطبيعي والخت�صا�صية النف�صية للمحا�صرات الأ�صبوعية ملوظفات  �
الق�صمني التعليمي والطبي.

يف  � الإعاقات  عن  التخرج  م�صروع  لإخراج  اجلامعة  طالبات  لتدريب  حائل  بجامعة  الآيل  احلا�صب  ق�صم  مع  التفاق 
املركز.

خلف  � الطالب  وف�از  ج�دة،  يف  املق�ام  باألوانهم(  )اململكة  م�صابقة  يف  ر�صم  بلوحات  املركز  طالب  من  عدد  م�صاركة 
ال�صمري باملركز الأول، والطالب عماد عادل العنزي باملركز الثاين.

التن�صيق لتحويل طالبات وطالب الدمج لعام )1435ه�/1436ه�(. �
تنفيد 12 در�صا منوذجيًا. �
افتتاح ف�صل احلا�صب الآيل بدعم من بنك اجلزيرة. �

الأمري  � ال�صمو  �صاحب  حرم  الفرم  تركي  بنت  الهنوف  الأمرية  بح�صور  املركز  طالب  من  الثامنة  الدفعة  تخريج 
عبدالعزيز بن �صعد نائب اأمري منطقة حائل. 

تقييم طالبات ال�صف الأول البتدائي وطالبات الثاين البتدائي )تعليم عام(.  �
مت تقييم طالب ال�صف الأول البتدائي وطالب ال�صف الثاين البتدائي. �
تدريب املعلمة املنتدبة من وزارة التعليم )اإدارة الرتبية اخلا�صة ( يف مدار�ص )بل�ص(. �
التن�صيق مع امل�صرفة املركزية يف حائل عن طالبات )بل�ص( يف مدار�ص التعليم العام. �
التن�صيق مع اإدارة الرتبية اخلا�صة يف منطقة حائل لدمج الأطفال بح�صب تعميم الإعاقة اجل�صمية وال�صحية. �

األنشطة والفعاليات:
نظم املركز 23 ن�صاطًا داخليًا تراوحت ما بني فعاليات ترفيهية وثقافية، واأخرى يف اإطار برامج الدمج. �
م�صاركة جمموعة ر�صومات الأطفال يف معر�ص بطاقات التهاين. �
اإقامة طبق خريي بال�صرتاك مع جمموعة جهات. �
حظيت م�صاركة املركز يف رايل حائل بتفاعل مميز من جمهور احل�صور. �
تنظيم حفل اليوم العاملي لالإعاقة مب�صاركة وفود من جهات حكومية وطالب جامعة حائل. �
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األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

13

األطفال الذين تعلموا المشي 
15باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

2

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

4

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

-

األطفال الذين تعلموا الكتابة

7
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

8
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

-

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

11

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

29

183
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام

للتعرف على  � اأعمال و�صيوفًا من خارج اململكة؛  ا�صتقبال 38 وفدًا زائرًا ميثلون قطاعات حكومية وم�صوؤولني ورجال 
برامج املركز.

تنفيذ برنامج لتدريب طالبات جامعة حائل يف م�صروع التخرج. �
يف اإطار برنامج الدمج مت تنظيم عدة زيارات ترفيهية وثقافية لأطفال املركز. �
تنظيم ع�صر دورات تدريبية وور�ص عمل ا�صتفاد منها 110 من من�صوبات املركز. �
ا�صتقطب املركز ثالث متطوعات اأ�صهمن يف تنظيم عدد من الأن�صطة على مدار العام. �
قدمت 19 جهة زائرة للمركز 930 هدية متنوعة لالأطفال. �

71 70



73 72



مركز مكة المكرمة
البرامج التربوية والتعليمية:

بلغ عدد الأطفال امل�صتفيدين من برامج املركز التعليمية 155 طالبًا وطالبة، منهم 21 طفاًل جديدًا ان�صموًا مع بدء  �
العام الدرا�صي الأخري.

الحتفال باليوم العاملي للمهن، ومت اإعداد رحلة لالأطفال اإلى مركز الرتفيه التعليمي املعروف ب�)كيدزانيا(. �
اإقامة ور�صة عمل يف برنامج البورجت لعدد من املعلمات امل�صتجدات يف الق�صم. �
م�صاركة الق�صم التعليمي يف مهرجان )�صعودية 6(.  �
اإعداد مكتبة متنقلة. �
اإعداد برنامج وقاعدة بيانات جلميع الأطفال املتخرجني من املركز يحتوي على بيانات التوا�صل معهم. �
التدريب على ال�صبورة الذكية والبدء يف ا�صتخدامها من قبل املعلمات. �
امل�صاركة يف الدورة اخلا�صة بالتدريب على ال�صبورة الذكية. �
التوا�صل مع مركز الرتبية اخلا�صة لتقييم الأطفال. �
قدم املركز برامج تدريبية ل�45 طالبة من جامعة اأم القرى على مدى العام. �

األنشطة والفعاليات:
زيارة جمموعة من عمداء اجلامعات وبع�ص طالب دول جمل�ص التعاون اخلليجي. �
نظم املركز ع�صر فعاليات داخلية ترفيهية وتوعوية، كما �صارك الأطفال يف ثمانية اأن�صطة خارجية. �
ا�صتقبال جمموعة طالب كلية الطب وق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة اأم القرى وطالبات ماج�صتري علم النف�ص. �
ا�صتقبال مديري الفنادق مبكة املكرمة. �
ا�صتقبال معايل وزير احلج ورعايته ملنا�صبة التدريب على م�صاعر احلج. �
التن�صيق للتعاون مع مدينة امللك عبداهلل الطبية وكلية الرتبية. �
زيارة عيادة الأ�صنان املتنقلة. �
تقدمي حما�صرات تدريبية وتثقيفية عن: كيفية �صياغة الأهداف، التوعية بدور املجتمع يف الإعاقة، ال�صلل الثنائي،  �

كيف يعتمد الطفل املعوق على نف�صه؟ الفتق يف العمود الفقري.
ا�صتقطب املركز �صت متطوعات من طالبات جامعة اأم القرى. �
تفوق املركز يف الأداء الإعالمي واإبراز اأن�صطته وبراجمه يف و�صائل الإعالم باملنطقة. �
قدمت 17 جهة اأكرث من 870 هدية متنوعة لأطفال املركز. �
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األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

30

األطفال الذين تعلموا المشي 
-باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

62

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

15

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

-

األطفال الذين تعلموا الكتابة

55
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

-
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

19

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

41

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

-

110
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام
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مركز الجوف
البرامج التربوية والتعليمية:

مع انتقال املركز اإلى املقر اجلديد تزايد اأعداد الأطفال امل�صمولني بخدماته التعليمية لي�صل اإلى 17 طالبًا وطالبة. �
التقييم لنهاية الف�صل الدرا�صي الأول لعام 6341ه� لكل املراحل الدرا�صية يف الق�صم التعليمي. �
امل�صاركة يف فعاليات الأ�صبوع اخلليجي املوحد للتوعية ب�صحة الفم والأ�صنان حتت �صعار “الأ�صنان �صحة وجمال”.  �
الفردية،  � الرتبوية  تدريبية عن: اخلطة  دورات  اأربع  تنظيم  التعليم، مت  واإدارة  بالريا�ص  الإدارة  معهد  مع  بالتعاون 

وا�شرتاتيجيات  م�شادرها  العمل  يف  النف�شية  وال�شغوط   ,c# بلغة  النوافذ  تطبيقات  وبرجمة  الأهداف،  و�صياغة 
املواجهة.

تنظيم برنامج “جرب الكر�صي« يف جممع اجلوف بالزا، و�صارك فيه اأطفال اجلمعية. �
م�صاركة اأطفال الق�صم التعليمي يف عا�صفة احلزم، وذلك بدعوة من مدار�ص اجلوف الأهلية )بنني(. �
الحتفاء بيوم �صعوبات التعليم اخلليجي يف مركز الكايد الثقايف. �
تفعيل تعميم الإعاقة اجل�صمية وال�صحية. �

األنشطة والبرامج:
تقدمي برامج تدريب لع�صر طالبات من ق�صم العالج الطبيعي بجامعة اجلوف. �
نظم املركز 11 ن�صاطًا داخليًا مب�صاركة طالب املدار�ص وعدد من اجلهات. �
زيارة مركز العنود لتنمية ال�صباب )وارف( اأحد م�صاريع موؤ�ص�صة الأمرية العنود اخلريية لتنفيذ برنامج تطوعي. �
ا�صتقبال 61 وفدًا زائرًا للتعرف على برامج املركز. �
تنظيم احتفال باليوم العاملي لالإعاقة. �
امل�صاركة يف اأ�صبوع الدفاع املدين. �
امل�صاركة يف اليوم العاملي لطب الأ�صنان. �
الحتفاء بطالب �صعوبات التعلم يف برج الكايد الثقايف. �
امل�صاركة يف املهرجان الريا�صي. �
تنظيم حفل ال�صواء والحتفال مع الأطفال بعيد الأ�صحى املبارك. �
الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة. �
قدمت ع�صر مدار�ص وجهات زائرة اأكرث من 82 هدية عينية لالأطفال.  �
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األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

4

األطفال الذين تعلموا المشي 
5باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

11

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

16

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

4

األطفال الذين تعلموا الكتابة

17
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

3
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

8

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

6

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

-

110
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام
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مركز عسير
البرامج التربوية والتعليمية:

بن�صبة ت�صل اإلى 500 % ت�صاعفت اأعداد الأطفال امل�صتفيدين من برامج املركز تربويًا وتعليميًا لت�صل اإلى 148طفاًل،  �
منهم 16 طفاًل ان�صموا خالل العام الأخري.

التوا�صل مع مدار�ص وزارة الرتبية والتعليم ل�صتالم الكتب املدر�صية ونتائج الطالب املدرجني يف برنامج نور للف�صلني  �
الدرا�صيني.

تنظيم دورات تدريبية للمعلمات. �
التن�صيق مع اإدارة الرتبية اخلا�صة ومكتب الإ�صراف بخ�صو�ص دمج طالب وطالبات التعليم العام. �

 األنشطة والبرامج:
ا�صتقبال وفود وزائرين ميثلون 11 جهة للتعرف على برامج اجلمعية واملركز. �
نظم املركز 13 ن�صاطًا داخليًا مب�صاركة فاعلة من الأمهات والأطفال، يف مقدمتها فعالية “عا�صفة احلزم”؛ لتعزيز  �

روح النتماء الوطني لدى الأطفال ودجمهم يف ق�صايا املجتمع.
الحتفال باليوم الوطني.  �
الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة. �
الحتفال بالفائزين مب�صابقة )اململكة باألوانها(.  �
تنظيم ن�شاط يوم البيعة. �
امل�صاركة يف مهرجان ع�صري. �
تفاعل عدد من املتطوعات مع جهود املركز، و�صاركت اأربع متطوعات يف اأن�صطة داخلية. �
ت�صلم اأطفال املركز نحو 160 هدية مقدمة من طالب اجلامعة ومدار�ص زائرة. �
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األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

21

األطفال الذين تعلموا المشي 
24باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

13

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

9

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

1

األطفال الذين تعلموا الكتابة

3
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

8
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

4

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

11

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

10

110
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام
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مركز الباحة
البرامج التربوية والتعليمية:

 حظى 59 طفاًل بربامج الرعاية التعليمية يف املركز؛ الأمر الذي يعني م�صاعفة اأعدادهم بن�صبة 300% خالل العام  �
الدرا�صي الأخري.

طريق  � عن  لالأهل  واإر�صادية  تثقيفية  حما�صرات  باإقامة  الباحة  منطقة  يف  اخلا�صة  الرتبية  اإدارة  مع  التن�صيق 
الخت�صا�صيات النف�صيات يف الإدارة.

التعاون مع اإدارة الرتبية اخلا�صة لإيجاد بديل لالأطفال غري املقبولني يف اجلمعية يف مراكز ومعاهد الرتبية الفكرية  �
)ق�صم التدريب(. 

ا�صتقطب املركز عددًا من املتطوعات من منطقة الباحة يف تخ�ص�صات خمتلفة. �

األنشطة والفعاليات:
حظي املركز بزيارة كرمية من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري م�صاري بن �صعود بن عبدالعزيز؛ لتفقد �صري العمل. �
ا�صتقبال وفود من 16 جهة حكومية وجتارية وتعليمية. �
يف اإطار برنامج الدمج، قام اأطفال املركز بالكثري من امل�صاركات يف فعاليات نظمتها مدار�ص التعليم العام باملنطقة. �
نظم املركز دورات تدريبية �صاركت فيها طالبات اإدارة الأعمال بجامعة الباحة. �
ا�صتقطاب اأربع متطوعات لالإ�صهام يف اأعمال املركز. �
تنظيم احلفل اخلتامي للنادي ال�صيفي. �
فعاليات اليوم العاملي حلملة �صرطان الثدي. �
امل�صاركة يف فعاليات اأ�صبوع املرور. �
م�صاركة مع الدفاع املدين.  �
الحتفال باليوم الوطني بالتعاون مع م�صت�صفى امللك فهد.  �
الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة.  �
قدمت نحو ع�صرين جهة اأكرث 480 هدية متنوعة لالأطفال على مدار العام. �
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األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

5

األطفال الذين تعلموا المشي 
12باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

15

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

-

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

-

األطفال الذين تعلموا الكتابة

2
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

-
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

4

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

7

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

-

51
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام
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مركز جنوب الرياض
البرامج التربوية والتعليمية: 

�صاعف املركز من اأعداد الأطفال امل�صمولني بالربامج التعليمية والرتبوية التي يقدمها؛ لي�صل عددهم اإلى 19 طالبًا  �
وطالبة، منهم 31 طفاًل ان�صموا هذا العام. 

تخريج الدفعة الثالثة من طالب وطالبات املركز. �
توفري اأجهزة م�صاعدة لالأطفال املر�صحني مل�صابقة حفظ القراآن الكرمي لي�صاعدهم على احلفظ يف املنزل. �
فوز طفلني يف م�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان لتحفيظ القراآن للمعوقني يف الدورة ال�91.  �
تفعيل الدرو�ص النموذجية لتبادل اخلربات بني املعلمات وقيا�ص مدى تطوير اأداء املعلمات بعد الدورات التدريبية. �
امل�صاركة يف م�صابقة نادي الأح�صاء لذوي الحتياجات اخلا�صة للفنون الت�صكيلية بلوحات واأعمال فنية. �
اإعداد فيلم وثائقي عن اإجنازات اأطفال املركز عام 5102م. �
التعاون مع اإدارة الرتبية اخلا�صة )بنني(، واختيار مدر�صة مالك بن �صنان، وذلك لتقييم الطالب غري الناطقني يف  �

مركز جنوب الريا�ص، وح�صولهم على �صهادات الجتياز لل�صف الأول البتدائي.

برامج توعية أولياء األمور: 
تدريب اأمهات اأطفال التمهيدي بخ�صو�ص انتقال اأطفالهن لل�صف الأول بالتعليم العام. �
ال�صل�صلة الأولى ملحا�صرات اإر�صادية لالأمهات ت�صمنت: العالج الطبيعي، مهارات النقل الآمن العالج الوظيفي، اأن�صطة  �

احلياة اليومية، الوحدة النف�صية، م�صكلة العناد.
ال�صل�صلة الثانية ملحا�صرات اإر�صادية لالأمهات ت�صمنت: وحدة النطق والتخاطب، تطور اللغة لدى الأطفال، العيادة،  �

النظافة الذاتية، الق�صم التعليمي، تدري�ص الأطفال غري الناطقني.
عند  � الفونولوجية  ال�صطرابات  والتخاطب،  النطق  وحدة  ت�صمنت:  لالأمهات  اإر�صادية  ملحا�صرات  الثالثة  ال�صل�صة 

الأطفال، الوحدة النف�صية، الطفل ما بني التعلق والنف�صال، اخلدمة الجتماعية، اآلية تاأمني اأطفال اجلمعية بالأجهزة 
امل�صاعدة.

احلمام،  � ا�صتخدام  على  الأطفال  تدريب  الوظيفي،  العالج  ت�صمنت:  لالأمهات  اإر�صادية  ملحا�صرات  الرابعة  ال�صل�صة 
الق�صم التعليمي، التدخل املبكر، العيادة، مر�ص كارونا.

األنشطة والفعاليات:
ا�صتقبال 53 وفدًا ميثلون قطاعات عديدة و�صخ�صيات عامة؛ للتعرف على برامج الرعاية التي يقدمها املركز. �
اإطالق برنامج مت�صل. �
امل�صاركة يف اليوم العاملي للدفاع املدين.  �
تنظيم منا�صبة الطبق اخلريي. �
الحتفال باليوم الوطني. �
الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة. �
تفعيل حملة )كن نظيفًا( يف الق�صم التعليمي.  �
تفعيل برنامج الغذاء ال�صحي من قبل طالبات تدريب اخلدمة الجتماعية. �
تنفيذ حملة )حفظ النعم( ملدة �صهر. �
الحتفال مبنا�صبة اليوم العاملي للمعلم وتوزيع دروع تذكارية ملوظفات الق�صم.  �
الناطقني،  � غري  لالأطفال  العام  التعليم  منهج  تدري�ص  طرق  حول:  تثقيفية  وحما�صرات  تدريبية  دورات  عدة  تنظيم 

مقايي�ص الذكاء امل�صتخدمة مع الأطفال املعوقني، اأهمية التدخل املبكر، تنمية املهارات الإدراكية.
قدم املركز برامج تدريب ل�77 طالبة من من�صوبات جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية )ق�صم الرتبية اخلا�صة(. �
ا�صتقطب املركز 81 متطوعة من تخ�ص�صات خمتلفة اأ�صهمن بجهدهن يف برامج اخلدمة على فرتات متفاوتة. �
قدمت 33 جهة نحو 0021 هدية لأطفال املركز. �

99 98



األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

8

األطفال الذين تعلموا المشي 
5باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

-

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

-

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

-

األطفال الذين تعلموا الكتابة

18
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

-
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

4

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

6

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

-

131
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام
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مركز الرس
البرامج التربوية والتعليمية:

قدم املركز خدماته الرتبوية والتعليمية ل� 36 طالبًا وطالبة. �
بلغ عدد اأطفال العيادات اخلارجية 33 طفاًل. �
تخريج الدفعة الأولى من طالب املركز. �
ت�صغيل كل وحدات الق�صم التعليمي بعد اكتمال جتهيزها. �
م�صاركة اأطفال املركز لأول مرة يف فعاليات م�صابقة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي. �
احت�صن املركز طالبات ق�صم اخلدمة الجتماعية من جامعة امللك في�صل. �
التن�صيق مع اإدارة الرتبية اخلا�صة لإيجاد بديل لالأطفال غري املقبولني. �
تدريب طالب كلية العلوم والآداب بالر�ص. �
�صاركت معلمات املركز يف ثالث دورات تدريبية تعليمية. �

األنشطة والفعاليات:
ا�صتقبال وفود من �صت جهات حكومية وتعليمية. �
تنظيم ن�شاط “يوم اجلدات” الرتاثي. �
تنفيذ برنامج “حتى ل تزول النعم”. �
يف اإطار برامج الدمج مت تنظيم عدد من الرحالت الرتفيهية والثقافية. �
ا�صتقبال متطوعات لالإ�صهام يف اأن�صطة الق�صم التعليمي. �
قدمت خم�ص جهات 100 هدية متنوعة لالأطفال خالل العام. �
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األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

11

األطفال الذين تعلموا المشي 
4باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
على أنفسهم في األكل

2

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

6

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

-

األطفال الذين تعلموا الكتابة

-
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

-
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

-

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

-

األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم 
كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 

وتحسنت حالتهم بشكل كبير

2

57
إجمالي األطفال

المخدومون خالل العام
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مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
نفذ املركز الكثري من الربامج والأن�صطة خالل عام 2015م بالتن�صيق والتعاون واإقامة ال�صراكات ال�صرتاتيجية مع الكثري 

من اجلهات املعنية بخدمات املعوقني داخل اململكة وخارجها. 

األعضاء المؤسسون: 
و�صل عدد الأع�صاء املوؤ�ص�صني ملركز امللك �صلمان لأبحاث الإعاقة يف نهاية عام 2015م اإلى )111( موؤ�ص�صًا، وما زالت 
م�صرية العطاء والتطور م�صتمرة حيث اأبدى الكثري من وجهاء املجتمع اإعجابهم مبا يقدمه املركز خلدمة ق�صية الإعاقة 

والبحث العلمي املتخ�ص�ص، وهم يف طريقهم اإلى الن�صمام كموؤ�ص�صني اأو داعمني لأن�صطة املركز باإذن اهلل. 

االجتماع السابع للجمعية العمومية: 
الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  ال�صابع،  اجتماعها  الإعاقة  لأبحاث  �صلمان  امللك  ملركز  العمومية  اجلمعية  عقدت 
�صلطان بن �صلمان بن عبدالعزيز رئي�ص جمل�ص اأمناء املركز، وب�صيافة الع�صو املوؤ�ص�ص الأ�صتاذ عبداهلل بن �صالح العثيم، 
ت�صمنه  ما  اأهم  ومن  2015/10/20م.  املوافق  1437/1/7ه���  الثالثاء  يوم  بالريا�ص  ال�صفارات  بحي  الثقافة  بق�صر 

الجتماع ما يلي:

l  :اختيار جمل�ض اأمناء جديد 

�صنوات،  اأربع  الرابعة، ملدة  للدورة  الإعاقة  �صلمان لأبحاث  امللك  اأمناء مركز  اأع�صاء جمل�ص  اختيار  مت خالل الجتماع 
للفرتة املمتدة من )2015-2019م(، بح�صور مندوبي وزارة ال�صوؤون الجتماعية، حيث مت انتخاب )15( ع�صوًا بالقرتاع 
ال�صري، كما مت اختيار ع�صوين من العلماء واملهتمني لي�صبح اأع�صاء املجل�ص )17( ع�صوًا، بح�صب املادة )19( من النظام 

الأ�صا�صي للمركز. 
l  :توقيع اتفاقيات تعاون

على هام�ص فعاليات الجتماع مت توقيع مذكرة تفاهم بني املجل�ص ال�صحي ال�صعودي ومركز امللك �صلمان لأبحاث الإعاقة، 
التي  ال�صت�صارية  التفاقية من اخلدمات  اأطراف  كل طرف من  لي�صتفيد  واملركز  املجل�ص  بني  التعاون  املذكرة  ت�صمنت 
يقدمها الطرف الآخر يف جمالت تخ�ص الإعاقة. ووقع التفاقية نيابة عن املجل�ص ال�صحي ال�صعودي الأمني العام للمجل�ص 

الدكتور يعقوب بن يو�صف املزروع، فيما وقعها عن املركز املدير العام التنفيذي الدكتور �صلطان بن تركي ال�صديري.
l .»تد�سني املعر�ض املتنقل “علم ينفع النا�ض 

يعترب اإحدى ثمار �صراكة املركز ال�صرتاتيجية مع املوؤ�ص�صني، ويعد معر�صًا تعريفيًا متنقاًل لتقدمي ر�صائل توعوية وتعريفية 
وتثقيفية عن الإعاقة وم�صبباتها وكيفية جتنبها والتخفيف من اآثارها. 
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المشاريع والبرامج البحثية التي ينفذها المركز: 
يقوم مركز امللك �صلمان لأبحاث الإعاقة بتنفيذ الكثري من امل�صاريع والربامج البحثية التي تهدف اإلى حتقيق �صعار املركز 
)علم ينفع النا�ص(، ويتم تنفيذها بالتعاون واإقامة ال�صراكات املحلية والإقليمية والعاملية مع الكثري من اجلهات الأكادميية 

والبحثية املتخ�ص�صة، وذلك للو�صول اإلى اأعلى م�صتوى من املردود الإيجابي لتحقيق اأهداف ور�صالة املركز. 

وفيما يلي نبذة خمت�صرة عن متابعة تنفيذ بع�ص امل�صاريع والربامج البحثية للمركز لعام 2015م، وهي على النحو التايل: 
l .اإن�ساء قاعدة بيانات موثوقة عن الإعاقة

l  :برنامج امل�ضح الوطني لل�ضحة النف�ضية و�ضغوط احلياة

عبارة عن م�صح �صحي حديث يهدف اإلى تقييم العبء الذي ت�صكله ا�صطرابات ال�صحة النف�صية يف اململكة.
l :الربنامج الوطني للفح�ض املبكر حلديثي الولدة للحد من الإعاقة

لالإعاقات  امل�صببة  ال�صماء  الغدد  واأمرا�ص  الوراثية  الأمرا�ص  ببع�ص  امل�صابني  الأطفال  اكت�صاف  اإلى  الربنامج  يهدف 
الذهنية واجل�صمانية والتي ميكن عالجها قبل ظهور الأعرا�ص.

l :الربنامج الوطني ل�سهولة الو�سول ال�سامل

قدراتهم  من  الق�صوى  ال�صتفادة  بطريقة متكنهم من حتقيق  الإعاقة  ذوي  حياة  م�صتوى  اإلى حت�صني  الربنامج  يهدف 
الذاتية الكامنة.

l :ملر�سى حثل ال�سبكية MERTK العالج اجليني با�ستخدام موروثة

l  م�سروع تعاوين م�سرتك بني م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث، وم�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي
للعيون، وجامعة هارفارد، والهدف منه التو�سل اإلى عالج ال�سعف الب�سري الناجت عن خلل وراثي خلاليا ال�سبكية 

.MERTK با�ستخدام العالج اجليني ملوروث

l :اأثر التدري�ض ال�ستجابي على الأمهات واأطفالهن ال�سغار من ذوي التوحد باململكة العربية ال�سعودية

يهدف هذا امل�صروع اإلى حتديد مدى فاعلية املنهج التدخلي الذي مت اإعداده وتطويره يف الوليات املتحدة الأمريكية يف 
تدري�ص الأمهات واأطفالهن من ذوي التوحد، والذي يقوم على مقارنة مدى اكت�صاب هوؤلء الأطفال للكثري من املهارات 

النمائية اللغوية، والجتماعية، واحل�صية، واحلركية، وغريها من اجلوانب.
l :برنامج العوامل الوراثية للعمى و�سعف الإب�سار يف اململكة العربية ال�سعودية

يهدف هذا الربنامج اإلى درا�صة الع�صرات من الختاللت الوراثية وو�صع الأ�صاليب الوقائية لها؛ حيث تبني اأن العوامل 
الوراثية ت�صهم مبا يقارب )07%( من حالت فقدان و�صعف الب�صر عند الأطفال يف اململكة.

l :التو�سيف الوراثي لل�سمم والنمو يف ال�سعودية 

تهدف هذه الدرا�صة اإلى حتديد الأ�ص�ص الوراثية املنتجة لل�صمم يف املجتمع ال�صعودي.
l :امل�ضح الوطني الإلكرتوين لفرز �ضعوبات التعلم باململكة العربية ال�ضعودية 

الأطفال ذوي  وت�صخي�ص  لفرز  )اإلكرتونية(  ونف�صية ومعرفية ومنائية  تربوية  اختبارات  اإلى تطوير  امل�صروع  يهدف هذا 
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�صعوبات التعلم من �صن )6-14( �صنة، يف املرحلتني البتدائية واملتو�صطة يف غالبية مناطق اململكة. 
l :الربنامج الوطني ل�سعوبات التعلم 

يهدف الربنامج اإلى توفري نظام تعليمي يزيد من فر�ص جناح الطالب يف املدر�صة واجلامعة، وكذلك اإك�صابه املهارات 
الأ�صا�صية يف القراءة والكتابة والريا�صيات والعلوم، وال�صتفادة من التقدم التكنولوجي وتوظيف التقنية لتح�صني عملية 

التعليم والتّعلم. 
l :برنامج التدريب عن بعد 

هو عبارة عن برنامج ميكن املتدرب من زيادة معرفته وخرباته واإك�صابه املهارات الالزمة وال�صتفادة من العملية التدريبية 
بكل جوانبها بوا�صطة نظام تدريبي غري تقليدي، يعتمد على ا�صتخدام �صبكة الإنرتنت وتقنياتها من برامج �صوت و�صورة 

وقواعد بيانات.

الشؤون األكاديمية والتدريب:
بتوفري  يقوم  اإنه  اإذ  الإعاقة؛  لأبحاث  �صلمان  امللك  املهمة مبركز  الأق�صام  والتدريب من  الأكادميية  ال�صوؤون  ق�صم  يعترب 
برامج واأن�صطة اأكادميية وور�ص عمل متخ�ص�صة تخدم ق�صية الإعاقة واملتخ�ص�صني الذين يهتمون باملعوقني، ويرفع من 
كفاءتهم وتاأهيلهم؛ ليكونوا متمكنني من الدور التعليمي الذي يقومون به. وقدم الق�صم -�صمن برناجمه الأكادميي لعام 

2015م- الكثري من الأن�صطة التدريبية متثلت فيما يلي: 
l .اإقامة ثالث حما�سرات

l .اإقامة 13 ور�سة عمل

وفيما يخ�ص برنامج �صعوبات التعلم، فقد مت تقدمي 11 ور�صة تدريب خا�صة باملعلمني واملعلمات يف �صبع مدار�ص بالريا�ص، 
كما مت اإقامة ثماين حما�صرات تعريفية بهذا الربنامج خم�ص�صة لتدريب املدربني.

ومدار�ص،  وجمعيات،  واأف��راد،  املجتمع،  قطاعات  خمتلف  من  وم�صاركة،  م�صاركًا   484 يقارب  ما  الأن�صطة  هذه  وح�صر 
وقطاعات عامة وخا�صة، ومتخ�ص�صني ومهتمني بق�صايا الإعاقة من خمتلف مناطق اململكة.

مخرجات برنامج صعوبات التعلم لعام 2015م:
l  :ور�ض تدريب املعلمني

مت تقدمي )11( ور�صة عمل تدريبية ل��)300( معلم ومعلمة، يف )7( مدار�ص مبدينة الريا�ص. 
l  :ور�ض تدريب املدربني

مت اإقامة )8( حما�صرات تعريفية عن برنامج �صعوبات التعلم، ح�صرها ما يقارب )69( م�صاركًا وم�صاركة من جامعة 
امللك �صعود بالريا�ص، وما يقارب )37( م�صاركة من جامعة الأمرية نورة، وبلغ اإجمايل احل�صور )106( موزعني ما بني 

معلمات وطالبات واإداريات.
l :حما�سرات تعريفية

مت تنظيم لقاء تعريفي للمدربني حول كيفية ا�صتخدام احلقيبة التدريبية اجلديدة للربنامج، وبلغ عدد امل�صاركني )25( 
متدربًا.
l .جمموع احل�سور يف الور�ض التدريبية ل�سعوبات التعلم بلغ )431( م�ساركًا وم�ساركة
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اإلصدارات المنجــزة: 
اإلى - 1 بالإ�سافة  التدري�ض(،  واأ�ساليب  )التقييم  التعلم  �سعوبات  يف  متخ�س�سة  جديدة  تدريبية  حقيبة  اإعداد   

احلقيبة الأولى التي تعد مدخاًل للمتدربني )�سعوبات التعلم بني النظرية والتطبيق(.

 كتاب قراءات معا�سرة يف �سعوبات التعلم.- 2

 الدليل العلمي للمعلمني واملخت�سني يف �سعوبات التعلم )التقييم واأ�ساليب التدري�ض(.- 3

وجاٍر - 4 الأيفون،  جهاز  على  اإجنازه  )مت  التعلم  ب�سعوبات  للتوعية  الذكية  الهواتف  لأجهزة  تطبيق  اإ�سدار   
التحديث لالأيباد والأندرويد(.

 قوائم الفح�ض غري الر�سمية للك�سف عن �سعوبات التعلم.- 5

وي�صعى الق�صم حتت �صعار “علم ينفع النا�ص« اإلى حتقيق املزيد من التقدم يف جمال التدريب والتعليم، ون�صر املعرفة، 
والإ�صهام يف دفع عجلة النهو�ص بذوي الإعاقات املختلفة، من خالل الأن�صطة والتدريبات العلمية التي تعود عليهم بالنفع، 

باإذن اهلل، والو�صول اإلى كل مناطق مملكتنا احلبيبة لن�صر الوعي والتثقيف ملا يخ�ص ق�صايا الإعاقة ب�صكل عام.

قسم العالقات العامة: 
علمية مدرو�صة  اأ�ص�ص  على  يرتكز  وفعال  ن�صط  بدور  الإعاقة،  لأبحاث  �صلمان  امللك  العامة مبركز  العالقات  ق�صم  يقوم 
وبرامج متطورة؛ ل�صمان املحافظة على اأن�صب طرق التعامل ما بني املركز واجلمهور، �صواء من الداخل اأو اخلارج، اآخذين 
يف العتبار اختالف ال�صرائح والفئات التي يتعامل معها املركز، وذلك لإعطاء كل فئة و�صريحة ما ت�صتحقه من التعامل 

والتقدير والهتمام. 

ويحر�ص الق�صم على امل�صاركة يف الن�صاطات املختلفة التي تاأتي �صمن اخت�صا�صات املركز حمليًا واإقليميًا ودوليًا، وذلك 
وكذلك  املركز،  اأجلها  قام من  التي  والبحثية  العلمية  الفائدة  لتعم  �صريحة ممكنة؛  اأكرب  اإلى  واأهدافه  ر�صالته  لإي�صال 

ال�صتفادة مما لدى الغري وت�صخريها لتطوير اأعمال املركز. 

املوؤمترات،  يف  وامل�صاركة  املختلفة،  املركز  بن�صاطات  التعريف  مثل  الأخ��رى،  الن�صاطات  من  بالكثري  الق�صم  يقوم  كما 
والندوات, واملعار�ش, واملنا�شبات املتعلقة بن�شاط امل

باخلدمات  الجتماعات  قاعات  وتهيئة  املركز،  زوار  ل�صتقبال  الالزمة  الرتتيبات  واإج��راء  بالتن�صيق  الق�صم  يقوم  كما 
الالزمة. 

المعارض التي شارك فيها المركز: 
املعر�ص ال�صعودي الثاين مل�صتلزمات الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة “�صياء 2015م«.  �
اليوم العاملي للتوعية بالب�صر.  �
 �صحة العني للجميع.  �
امللتقي ال�صرعي الأول لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة. �
فعاليات اليوم العاملي لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة بعنوان: “دعم ومتكني كل النا�ص من خمتلف القدرات”.  �
املعر�ص وامللتقى الوطني الثاين لتوظيف الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.  �
املعر�ص امل�صاحب لور�صة العمل التي نظمتها املديرية العامة للدفاع املدين مبدينة الريا�ص. �
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جمعية األطفال المعوقين
مسـجلة بوزارة الشؤون االجتماعية برقم )49(

منطقة  الرياض–المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

كما في 31 ديسمبر 2015م  
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
اأن  للجمعية  العامة  والأمانة  الإدارة  جمل�ص  عن  بالإنابة  ي�صعدين 
اأقدم لكم  ملخ�صًا لتقرير مراقب احل�صابات عن احل�صاب اخلتامي 
كما يف       2015/12/31م، وكما تتابعون ت�صهد اأرقام امليزانية 
تناميًا ملمو�صًا يعك�ص حجم التو�صع يف اخلدمات وامل�صروعات، مبا 

ي�صاير حجم الثقة واملكانة التي حتظى بها اجلمعية يف املجتمع.

ووفقًا للنظام الأ�صا�صي للجمعية )املادة 8( ميكن لأع�صاء اجلمعية 
مقر  يف  ومرفقاتها  العمومية  امليزانية  على  الط��الع  العمومية 
وي�صعدنا  العمومية،  اجتماع اجلمعية  على  وقبل عر�صها  اجلمعية 

اأن نوفر ذلك ملن يرغب من الأع�صاء.

�صاكرًا ومقدرًا كرمي تفاعلكم وم�صاندتكم،،،،،

عضو مجلس اإلدارة والمشرف المالي 
أسامة بن علي ماجد قباني

اإلخوة واألخوات / أعضاء الشرف 
اإلخوة واألخوات / أعضاء الجمعية العمومية    الموقرين
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جمعية األطفال المعوقين 
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2015م )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015ماإي�ساح االأ�ســـــــــــــــــــــ�ل

االأ�س�ل املتداولة

 50،986،142  26،244،271 )3(النقد لدي البنــ�ك

 78،882،105  193،878،484 )4(اأ�ستثمارات مالية ق�سرية االأجل

 19،402،279  16،405،199 )5(الــمـــــــــــديــــــــــــــــنـــــ�ن

 17،379،021  39،228،438 )6(ايــــــــــرادات مــ�ســتــحــقـــة

 1،016،817  1،315،183 )7(الــــــــــمـــــــخــــــــــــــــزون

 6،778،514  24،232،370 )8(مدف�عات مقدمة وار�سدة مدينة اخرى

301،303،945174،444،878جمم�ع االأ�س�ل املتداولة

اال�ستثمارات واالأ�س�ل املالية 

94،235،043101،475،530)9(ا�ستثمارات مالية ط�يلة االأجل 

94،235،043101،475،530جمم�ع اال�ستثمارات واالأ�س�ل املالية 

االأ�س�ل غري املتداولة

10،784،9847،062،884)10(م�سروعات حتت التنفيذ

439،102،100435،431،014)11(�سايف االأ�س�ل الثابتة  

5،448،9626،941،170)12(�سايف النفقات االإيرادية امل�ؤجلة 

455،336،046449،435،068جمم�ع االأ�س�ل غري املتداولة

850،875،034725،355،476اإجـــــــــــمـــــالــــــــــي االأ�ســــــــــــــــ�ل

االإلتزامات و�سايف االأ�س�ل

االلتزامات املتداولة

67،86130،534الدائن�ن 

17،175،3425،692،496)13(اإيرادات مقب��سة مقدما

9،254،8028،692،080)14(م�سروفات م�ستحقة و اأر�سدة دائنة اأخرى 

26،498،00514،415،110جمم�ع االلتزامات املتداولة

االلتزامات غري املتداولة 

25،376،21823،013،984)15(خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة 

51،874،22337،429،094جمم�ع االلتزامات 

                                                                       )يتبع(

جمعية األطفال المعوقين 
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

قائمة المركز المالي )تتم(
كما في 31 ديسمبر 2015م )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015ماإي�ساح 

51،874،22337،429،094ما قبله 

�ســـــــــايف االأ�ســــــــــــــ�ل

552،795،292559،478،757�سايف االأ�س�ل غري املقيدة

954،3862،160،720)24(�ســافــي االأ�ســ�ل املـقيـدة

238،130،727111،926،012)25(�ســافــي اأ�ســ�ل االأوقــاف

7،120،40614،360،893)26(مكــــا�سب غري حمققة ملحفظة االأ�سهم 

799،000،811687،926،382جمم�ع �ســـــــــايف االأ�ســــــــــــــ�ل

850،875،034725،355،476اإجـــــــــــمـــــالــــــــــي االلتزامات و�سايف االأ�س�ل

اإن الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( اإيل )27( جزء ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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جمعية األطفال المعوقين 
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

قائمة األنشطة 
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015ماأوقافمقيدةغري مقيدةاإي�ساح

الإيرادات واملكا�صب

19،028،64620،999،566--19،028،646التربعات النقدية العامة

1،579،5303،561،955-1،579،530-)16(التربعات النقدية املقيدة

98،689،81198،689،81117،221،656--)17(التربعات النقدية اأوقاف

2،670،698538،015--2،670،698التب����������رعات العيني�ة

6،604،57546،942--6،604،575تربعات اأ�صول ثابتة 

200،400----تربعات عينية مل�سروع الر�ص

1،108،3001،716،800--1،108،300اإيرادات اال�سرتاكات

5،231،4246،533،137-5،231،424-تبــــــــــــــرعات الزكاة

-443،419--443،419ريع اال�س�ل امل�ق�فة للجمعية

28،613،3886،561،435--28،613،388اإعانات حك�مية

42،212،57740،760،243--42،212،577اإيرادات العقارات 

45،672،87229،528،566--45،672،872)18(اإيرادات االأن�سطة واالتفاقيات 

912،5463،982،979--912،546)19(اإيرادات اال�ستثمارات 

�سايف االأ�س�ل املحررة من القي�د

--27،514،904)8،017،288()19،497،616(اإعادة ت�سنيف لتحقق قيد اال�ستخدام

126،204،715252،767،786131،651،694)1،206،334(127،769،405اإجمايل االإيرادات واملكا�سب واإعادة الت�سنيف

امل�صروفات واخل�صائر

8،417،0986،690،816--8،417،098)20(م�سروفات االأن�سطة 

8،675،2467،580،427--8،675،246)21(م�سروفات الت�سغيل واالإعا�سة 

41،02863،593--41،028م�سروفات العقارات 

100،578،83479،677،558--100،578،834)22(م�سروفات عم�مية واإدارية

15،420،29614،663،306--15،420،296اإهـــــــــــــــالك االأ�سـ�ل الثابتة

2،919،8252،127،534--2،919،825اإطفاء نفقات اإيراديه م�ؤجلة 

136،052،327110،803،234--136،052،327اإجمايل امل�سروفات واخل�سائر

126،204،715116،715،45920،848،460)1،206،334()8،282،922(التغري يف �سايف االأ�س�ل من االأن�سطة امل�ستمرة

                                                                          )يتبع(

جمعية األطفال المعوقين 
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

قائمة األنشطة )تتمه( 
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015ماأوقافمقيدةغري مقيدةاإي�ساح

126،204،715116،715،45920،848،460)1،206،334()8،282،922(ما قبله

البنــــــــ�د اال�ستثنائية

)11،600،642(1،118،053--1،118،053ت�س�يات �سن�ات �سابقة 

481،573560،891--481،573)23(اإيرادات اأخرى 

28،500)169(--)169(مكا�سب بيع اأ�س�ل ثابتة 

التغري يف �سايف االأ�س�ل من البن�د 
االأ�ستثنائية

1،599،457--1،599،457)11،011،251(

126،204،715118،314،9169،837،209)1،206،334()6،683،465(التغري يف �سايف االأ�س�ل

559،478،7572،160،720111،926،012673،565،489663،728،280�سايف االأ�س�ل بداية ال�سنة

552،795،292954،386238،130،727791،880،405673،565،489�سايف االأ�س�ل نهاية ال�سنة

اإن الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( اإيل )27( جزء ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية و تقراأ معها
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جمعية األطفال المعوقين 
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

قائمة التدفقات النقدية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

118،314،9169،837،209التغـــري يف �سايف االأ�س�ل

)28،500(169مكا�سب بيع اأ�س�ل ثابتة 

15،420،29614،663،306اإهالك االأ�س�ل الثابتة 

2،919،8252،127،534اإطفاء نفقات اإيراديه م�ؤجلة 

6،691،8577،592،376املك�ن من خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة

143،347،06334،191،925التغيــــــــــر يف �سايف االأ�س�ل بعد الت�ســ�يات

التغريات يف امل�ج�دات واملطل�بات املتداولة

2،997،0809،415،802املدين�ن

51،782)21،849،417(االإيرادات امل�ستحقة 

)2،097،156()298،366(املخزون

)12،124،849()17،453،856(م�سروفات مدف�عة مقدماً و اأر�سدة مدينة اأخرى

)47،670(37،327الدائن�ن 

11،482،8465،592،496اإيرادات مقب��سة مقدما 

)3،212،808(562،722امل�سروفات امل�ستحقة 

)5،229،759()4،329،623(امل�ستخدم من خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة

114،495،77626،539،763�سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية 

التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

)12،679،068()19،180،151(�سراء اأ�س�ل ثابتة

88،60073،200بيع اأ�س�ل ثابتة 

)2،119،372()3،828،039(اإ�سافات م�سروعات حتت التنفيذ 

105،9397،249،182اإ�ستبعادات م�سروعات حتت التنفيذ

)2،027،073()1،427،617(اإ�سافات نفقات اإيراديه م�ؤجلة 

)9،984،749()114،996،379(�سراء ا�ستثمارات 

)19،487،880()139،237،647(�سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية

7،051،883)24،741،871(التغري يف النقدية خالل ال�سنة 

50،986،14243،934،259النقدية وما يف حكمها يف بداية ال�سنة 

26،244،27150،986،142النقدية وما يف حكمها يف نهاية ال�سنة

معامالت غري نقدية هامة 

7،120،40614،360،893 مكا�سب غري حمققه

     
اإن الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( اإيل رقم )27( متثل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

جمعية األطفال المعوقين 
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية 
    عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  

التكوين والنشاط :-- 1
جمعية الأطفال املعوقني جمعية خريية م�صجلة لدى وزارة ال�صوؤون الجتماعية برقم )49( وتاريخ 1402/10/20ه.

 ومركزها الرئي�صي الريا�ص - اململكة العربية ال�صعودية 
تهدف اجلمعية اإلى تقدمي اخلدمات التي حتتاجها مناطقها ، دون اأن يكون هدفها احل�صول على ربح مادي ، وت�صمل هذه 

اخلدمات ما يلي : 
تقدمي اخلدمات املتخ�ص�صة واملتميزة للطفل املعوق ، �صواء كانت طبية اأو تعليمية اأو تاأهيلية  �
القيام بدور فعال يف مهمة تثقيف وتوعية املجتمع عن م�صببات وطرق الوقاية من الإعاقة بق�صد تكوين مواقف ايجابية  �

للتعامل مع الإعاقة عالجًا ووقاية. 
امل�صاهمة يف اإثراء البحث العلمي يف جمالت اإعاقة الأطفال.  �
غري ما تقدم من اأهداف ذات �صلة مو�صحة تو�صيحًا تف�صيليًا بالنظام الأ�صا�صي للجمعية. �

  تبداأ ال�صنة املالية فى الأول من �صهر يناير من العام املايل 2015م  وتنتهى بنهاية �صهر دي�صمرب  من العام املايل 2015م . 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية : -- 2
يف 11 �صفر 1434ه� املوافق 14 دي�صمرب 2012م مت اعتماد املعايري املحا�صبية للمن�صاآت الغري هادفة للربح من قبل جمل�ص 
اإدارة الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني ، قامت وزارة ال�صئ�����ون الجتماعية بتطبيق املعايري ال�صادرة علي اجلمعيات 

التي تخ�صع لإ�صرافها ، ونورد فيما يلي اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة:-
l  : ا�ستخدام التقديرات

اإن اإعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري املحا�صبية للمن�صاآت الغري هادفة للربح واملتعارف عليها والتي يتطلب فيها اإ�صتخدام 
واإي�صاحات الأ�صول واخل�صوم املُحتمله يف تاريخ  توؤثر على مبالغ الأ�صول واخل�صوم  التي قد  التقديرات والإفرتا�صات 
القوائم املالية ، اإ�صافة اإلى الإيرادات وامل�صروفات املُ�صجلة خالل تلك ال�صنه وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنية على 

اأف�صل املعلومات املتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأن�صطة اإل اأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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إيضاحات حول القوائم المالية 
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  

l : العرف املحا�سبي

تقوم اجلمعية بت�صجيل اأ�صولها وخ�صومها طبقًا ملبداأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم ت�صجيل الإيرادات وامل�صروفات 
طبقًا ملا يلي:-

الإيرادات :-اأ(  

كافة  املتربعني وكذلك  تتلقاها اجلمعية من  والتي  والهبات  واملنح  والزكوات  وال�صدقات  التربعات  الإيرادات يف  تتمثل 
الإيرادات الأخرى وتتبع اجلمعية ال�صيا�صات التالية يف معاجلة اإيراداتها وفقًا ملا يلي :-

يت���م اإثبات التربع���ات وال�صدقات والزكوات واملن���ح والهبات وكذلك كاف���ة الإيرادات الأخرى املتنوع���ة طبقًا لأ�صا�ص  �
الإ�صتحقاق وذلك عندما تتمتع اجلمعية ب�صلطة اإدارة التربع اأو الت�صرف فيه باأي �صكل من اأ�صكال الت�صرف مبا ي�صمح 
له���ا حتدي���د كيفية الإ�صتخدام يف امل�صتقب���ل ، واأن تتوقع اجلمعية احل�صول على التربع بدرج���ة معقولة من الثقة ، واأن 

يكون التربع قاباًل للقيا�ص بدرجة معقولة من املو�صوعية.
وفيم���ا عدا ذلك يتم اإثبات التربع���ات وال�صدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كاف���ة الإيرادات الأخرى املتنوعة  �

طبقًا لالأ�صا�ص النقدي.
يت���م اإثب���ات ما يت���م تلقيه من تربعات يف �صورة خدم���ات اأو جتهيزات اأو منافع اأو مرافق �صم���ن الإيرادات وذلك عند  �

اإمكانية قيا�صها بحيث تعك�ص القيمة املقدرة لتلك التربعات القيمة العادلة لتلك اخلدمات اأو املنافع اأو التجهيزات.

امل�ســـــروفات :-)ب(  

امل�صروفات  وكافة   ، اجلمعية  وظائف  جمهودات  عن  الناجتة  امل�صروفات  يف  وامل�صاعدات  الأن�صطة  م�صروفات  تتمثل 
الأخرى يتم ت�صنيفها كم�صاريف عمومية واإدارية وتتبع اجلمعية ال�صيا�صات التالية يف معاجلة م�صروفاتها وفقًا ملا يلي :-

يتم اإثبات م�صروفات الأن�صطة فور اإ�صتحقاقها طبقًا ملبداأ الإ�صتحقاق. �
يتم اإثبات م�صروفات امل�ص���اعدات املتنوعة والزكاة  طبقًا لالأ�صا�ص النقدي. �
يتم اإثبات امل�صروفات العمومية والإدارية فور اإ�صتحقاقها طبقًا ملبداأ الإ�صتحقاق. �
l :النقدية و�سبه النقدية

احل�صابات  و  اخلزينة  يف  النقدية  اأر�صدة  من  النقدية  و�صبه  النقدية  تتمثل  النقدية  التدفقات  قائمة  اإع��داد  لأغرا�ص   
اجلارية و ودائع البنوك. 

l :الذمم املدينة

، و ت�صطب  اأخذ خم�ص�ص كايف للديون امل�صكوك يف حت�صيلها   تثبت الذمم املدينة ب�صايف قيمتها القابلة للتحقق بعد 
الديون املعدومة عند تكبدها.

جمعية األطفال المعوقين 
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية 
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  

l -: املخـــــزون ال�سلعي

املخ���زون من الب�صاعة املتربع بها للجمعي���ة والتي مل ُت�صرف حتى تاريخ القواِئم املالية يتم اإثباتها ب�صعر تقييمها عند  �
اإ�صتالمها.

املخ���زون من الب�صاعة امل�ص���رتاه يتم اإثباتها على اأ�صا�ص التكلفة الفعلية وطبقًا لطريق���ة الوارد اأوًل ُي�صرف اأوًل وذلك  �
بالن�صبة للمواد الغذائية والأدوية.

l : الأ�سول الثابتة

يتم العرتاف باملوجودات الثابتة عندما يرتتب على ا�صتخدامها تدفق منافع اقت�صادية م�صتقبلية للجمعية وميكن تقدير 
تكلفتها بدرجة عالية من الدقة، ويتم اإثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها جممع ال�صتهالك وفى حالة وجود موؤ�صرات 
على ا�صمحالل تلك الأ�صول يتم خ�صم جممع خ�صارة ال�صمحالل، وتهلك القيمة الدفرتية لتلك الأ�صول بطريقة الق�صط 

الثابت على عمرها الإنتاجي املقدر وفقًا للمعدلت التالية :-
4%املبــــــــــــــــــــاين

20%ال�سيــــــــــــــــارات

15%اأجهزة واآالت وعدد

10%ل�حات اإعالنية 

10%اأثاث ومفــــرو�سات

l :ال�ستثمارات طويلة الأجل

تقوم اجلمعية بت�صجيل ا�صتثماراتها مبوجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها يف الفرتات املالية التي تلي تاريخ 
اقتنائها مبا يخ�ص اجلمعية من �صايف نتيجة الأ�صتثمارات ، ويتم اأظهار ما يخ�ص اجلمعية من �صايف نتيجة الأ�صتثمارات 

كبند م�صتقل يف قائمة الأن�صطة وفقًا ملعيار املحا�صبة عن ال�صتثمارات وفق طريقة حقوق امللكية. 
l : خم�س�ض ترك اخلدمة

يجنب خم�ص�ص ملكافاأة نهاية اخلدمة امل�صتحقة للموظفني عن فرتات خدمتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل وفقا 
لإحكام نظام العمل و العمال يف اململكة العربية ال�صعودية.

l : احل�سابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها.
l : ال�ستثمارات املالية

اإل عند  اإثبات اليرادات اخلا�صة بها  اأقتنائها ول يتم  اأ�صتثماراتها مبوجب التكلفة الفعلية عند  تقوم اجلمعية بت�صجيل 
اأ�صتالمها فعليا.
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l : التربعات

يتم ت�صنيف التربعات التي تتلقاها اجلمعية من قبل املتربعني اإيل تربعات مقيدة و تربعات غري مقيدة و تربعات اأوقاف 
طبقًا لطبيعة و�شروط تلقي اجلمعية للتربع من قبل املتربعني.

l : التربعات العينية

اإلى  التي مت الإ�صتالم فيها وعند تعذر الو�صول  القابلة للتحقق يف الفرتة املحا�صبية  العينية بالقيمة  يتم قيد التربعات 
القيمة القابلة للتحقق لتلك ال�صلع فاإنه يجب تاأجيل الإعرتاف بتلك التربعات اإلى حني بيعها.

l : قائمة التدفقات النقدية

يتم اإعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غري املبا�صرة ولأغرا�ص اإعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية 
وما يف حكمها يف اأر�صدة النقدية بال�صندوق واحل�صابات اجلارية.

جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)3( النقد لدى البنوك                                   

152،026808،609البنك االأمريكي ح/1190229

6،998،7294،519،328البنك العربي -املربع /265000

544،4461،018،236�سركة الراجحي ال�سليمانية -3344/2

9،908،229428،844البنك االأهلي الرحمانية 11680000

4،68021،601،711البنك االأهلي جدة 37444000

126،4565،333،042بنك الريا�ص تربعات 739901

57،154869،443البنك ال�سع�دي اله�لندي بالعليا 056/420

102،807521،702البنك ال�سع�دي الربيطاين 207356

214،967407،368البنك ال�سع�دي الفرن�سي 502504

1،936،51832،272البنك العربي/ مر�سالت جمعية 983670

202،027-البنك العربي / فرع اجل�ف 540540  

3،239،722-العربي / مكة 144999 العزيزية 

3،476،467-العربي / جدة / 532999 طريق املدينة 

5،425-البنك العربي مدينة ت�سغيل 89984500  

5،813،8712،197،736البنك العربي اأوقاف مكة 14499901

21،058-العربي املر�سالت )01008/0011995/00(اأوقاف 

7،002233،340م�سرف الراجحي /203608011421018/�سليمانية/زكاة

1،915،316-البنك العربي / املدينة 250350

25،866،88546،831،646ما بعده 
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مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)3( النقد لدى البنوك )تتم(                                  

25،866،88546،831،646ما قبله

10،05810،058م�سرف الراجحي / املدينة 10577/1

25،00025،000بنك الريا�ص / املدينة 005449906

70،42319،854الراجحي / وقف/ م�حد 608142104/1

56211،062البنك االأهلي /م�حد/�ص.خريي 2103

2،279،300-العربي حائل /1008517012100

13،787-البنك العربي / الباحة 5464249   

21،926-البنك العربي / ع�سري /5544150  

69،70563،705بنك الريا�ص 2010107209940

20،362-البنك ال�سع�دي الفرن�سي 

145،524-البنك الفرن�سي / زكاة / 50250100890

13،10013،100بنك الريا�ص /زكاة/ 2010107569940

8،447-العربي )01008/0265000/02( مركز جن�ب الريا�ص  

22،661-البنك العربي / ت�سغيل ع�سري 5544150023   

25،342115،421بنك البالد / تربعات/ 01940002

163،1961،384،289م�سرف االإمناء

26،244،27150،986،142

جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)4( استثمارات مالية قصيرة األجل  

30،637،6318،683،205العربي لال�ستثمار �سندوق رقم 519340

15،000،00061،590،000�سندوق املبارك بالعربى - االمانة العامة

- 18،240،853 �سندوق البنك االهلى / م�سروع مركز جازان

- 80،000،000 العربى لال�ستثمار / حمفظة خا�سة 1

- 50،000،000 العربى لال�ستثمار / حمفظة خا�سة 2

108،313-العربي لال�ستثمار-وقف مكة-  �سندوق رقم 579466

136،289-العربي لال�ستثمار �سندوق رقم 473707

316،262-العربي لال�ستثمار �سندوق رقم 473700

3،571،558-العربي لال�ستثمار �سندوق للتجارة رقم 540997

2،264،164-العربي لال�ستثمار �سندوق رقم 540999  

1،169،403-العربي لال�ستثمار �سندوق رقم 545319

1،042،911-العربي لال�ستثمار �سندوق رقم545320

193،878،48478،882،105

2014م2015م)5( المدينون                                     

16،845،31219،865،512مدين�ن متن�ع�ن 

)463،233()440،113(خم�س�ص دي�ن م�سك�ك فيها  

16،405،19919،402،279

2014م2015م)6( إيرادات مستحقة

-531،000معر�ص الت�ظيف 2

500،000-تربع من �سامبا املالية جلائزة اجلمعية الدورة ال�سابعة 

416،861296،270تربع من �سركة زين يف م�ؤ�س�سة خدمات التنفيذ املالية 2014م

574،8063،513،429تربع برنامج )دع الباقي لهم(

2،952،810748،320تربع من �سركة م�بايلي يف م�ؤ�س�سة خدمات التنفيذ املثالية 2014م

9،957،2683،863،560تربع �سركة االت�ساالت ال�سع�دية بالر�سائل

413،000445،000ا�سرتاكات ع�س�ية

24،382،6938،012،442ايجارات م�ستحقة

39،228،43817،379،021
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إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)7( المخزون 

717،080450،356اأجهزة و م�ستلزمات طبية 

324،996217،920م�ستلزمات مكتبية 

268،717372،752م�اد ومهمات متن�عة 

176،527143،672ك�ساوي و اأغرا�ص منزلية 

30،12334،377م�ستلزمات تعليمية 

)202،260()202،260(يخ�سم : خم�س�ص املخزون الراكد 

1،315،1831،016،817

2014م2015م)8( مدفوعات مقدمة و أرصدة مدينة أخرى                                     

314،983285،692تامني طبي و تامني ممتلكات و ح�ادث مقدم

16،870-مدف�عات �سيانة برامج مقدمة

8،500-مدف�عات �سيانة م�سعد مقدمة

-1،212مدف�عات �سيانة وقف ال�سيخ الرتكي

37،85354،800م�سروف ايجار مقدم

-15،916ار�صدة حتت التح�صيل - نقاط بيع

50،00050،000خطابات �سمان 

267،429444،631�سلف عاملني

96250،000عهد نقدية 

23،544،0155،868،021دفعات مقدمة ملقاولني و م�ردين

24،232،3706،778،514

جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)9( استثمارات مالية طويلة األجل  

62،890،41762،890،417اأ�سهم تاأ�سي�سه ب�سركة مرافق احلديثة)1/9(

14،362،52519،739،964اأ�سهم م�سرف االإمناء 

4،482،0006،345،000اأ�سهم ب�سركة ا�سمنت املنطقة ال�سمالية 

101149اأ�سهم جمم�عة �ساف�ال 

12،500،00012،500،000م�ساهمة يف �سركة تط�ير العقري – حتت التاأ�سي�ص

94،235،043101،475،530

)1/9( تتمثل ال�صتثمارات يف  اأ�صهم �صركة مرافق احلديثة يف عدد  4،815،499 �صهم بقيمة 10 ريال لل�صهم بالإ�صافة 
لعالوة اإ�صدار لل�صهم بقيمة  3،06 ريال.

2014م2015م)10( مشروعات تحت التنفيذ 

1،053،7221،051،342م�سجد امللك �سلمان

4،838،9414،442،829م�سروع خري مكة

494،367494،367م�سروع �سلطان اخلري

201،166196،366م�سروع عمالء بندة اال�ستثماري

196،405188،165م�سروع مبني امللك �سلمان مبكة

311،67325،000م�سروع قاعة منا�سبات مركز حائل

26،10923،339م�سروع عمالء �سركة االت�ساالت

58،66435،145م�سروع واحد ال�سالم باملدينة

105،939-م�سروع املبنى اجلديد مبركز اجل�ف

3،506،217414،672م�سروع مركز جيزان

7،2207،220م�سروع مركز جنران

90،50078،500م�سروع حتت التنفيذ مركز �سرق الريا�ص

10،784،9847،062،884
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جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

)11( صافي األصول الثابتة )تتمة(

االإجمايلل�حات اعالنيةاجهزة و االت و عدد

التكلفة 

882،945920،613695،641،530الر�سيد بداية ال�سنة 

65،214123،77519،180،151االإ�سافات خال العام 

)197،694(--اال�ستبعادات خالل العام 

948،1591،044،388714،623،987الر�سيد يف نهاية ال�سنة

االإهالك املرتاكم

488،944332،444260،210،516الر�سيد بداية ال�سنة

74،85078،40815،420،296اإهالك ال�سنة

)108،925(--جممع االإهالك امل�ستبعد

563،794410،852275،521،887الر�سيد يف نهاية ال�سنة

القيمة الدفرتية 

384،365633،536439،102،100الر�سيد 31 دي�سمرب2015م

394،001588،169435،431،014الر�سيد 31 دي�سمرب 2014م
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جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)12( صافي النفقات االيرادية المؤجلة                                    

1،682،5152،523،773نفقات مبركز اجلمعية بع�سري 

-1،427،617حت�سينات علي اأمالك الغري

1،254،4971،881،745نفقات مبركز اجلمعية بجن�ب الريا�ص 

1،977،0842،636،112نفقات مبركز اجلمعية بالباحة

2،027،0742،027،074نفقات مبركز اجلمعية بالر�ص

)2،127،534()2،919،825(يخ�سم : اإطفاء العام 

5،448،9626،941،170�سايف النفقات االإيرادية امل�ؤجلة

2014م2015م)13( ايرادات مقبوضة مقدما  

7،751،711388،200ايرادات حم�سلة مقدما 

252،000270،500ا�سرتاكات ع�س�ية مقدما

9،171،6315،033،796ايجارات حم�سلة مقدما

17،175،3425،692،496

2014م2015م)14( مصروفات مستحقة و ارصدة دائنة اخرى

4،786،4793،911،256م�ساريف م�ستحقة متن�عة 

3،357،0532،672،903اإجازات م�ستحقة 

570،152543،448تذاكر �سفر م�ستحقة 

20،00040،000امانات م�سابقة االمري �سلطان لتحفيظ القران

1،1611،161امانات بامل�ست�دع مل�سجد املدينة

350،792394،405امانات متن�عة

169،1651،128،907�سمانات ح�سن تنفيذ االعمال

9،254،8028،692،080

جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)15( مخصص مكافأة نهاية الخدمة

33،013،98430،729،209م�ستحقات مكافاأة نهاية اخلدمة

-6،691،857املك�ن خالل العام

)7،715،225()4،329،623(املن�سرف خالل العام

25،376،21823،013،984

2014م2015م)16( التبرعات النقدية المقيدة 

450،000395،855تربع �سركة ج�ن�س�ن ل�سراء اأجهزة لالأطفال املع�قني 

300،000تربع من ال�سيخ عبدالعزيز باغلف ل�سراء اأجهزة لالأطفال املع�قني

-489،530تاأمني طاوالت درا�سية مبركز املدينة  

-20،000تربع لدعم طباعة دي�ان �ساعر املع�قني باملدينة

-20،000تربع ل�سيانة قاعة املحا�سرات باملدينة

-300،000تربع تاأهيل قاعة ال�سيخ حممد احلريري بجن�ب الريا�ص

500،000-تربع مل�ساريف اجلائزة

6،100-تربعات الغرا�ص خا�سة مبركز الريا�ص

5،000-تربع لتاثيث ف�سل درا�سي مبكة

3،000-تربع لتامني البدلة الريا�سية

51،000-تربعات الغرا�ص خا�سة مبركز املدينة

201،000-تربعات الغرا�ص خا�سة مبركز حائل

2،400،000-تربع مل�سجد امللك �سلمان بحائل

1،579،5303،561،955
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جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)17( التبرعات النقدية أوقاف 

7،010،50010،035،000اإيرادات م�سروع مبني امللك �سلمان بن عبد العزيز مبكة 

60،000-تربع لقاعة معايل د علي بن م�سلم

528،000-تربعات لتاهيل القاعة مبركز ع�سري

-387،708اإيرادات م�سروع – مركز الباحة 

4،00076،000اإيرادات م�سروع – مركز جيزان 

58،19358،693اإيرادات م�سروع  - اأوقاف عام اجلمعية 

-2،000ايرادات م�سروع / وقف حائل

-3،000،000ايرادات م�سروع / مركز الر�ص

4،445،4584،735،272اإيرادات م�سروع – عمالء بندة 

83،271،4521،689،191اإيرادات م�سروع – م�سروع اأ�سهم خري مكة 

-500،000ايرادات م�سروع مبني م�سابقة القران الكرمي

3،000-اإيرادات م�سروع – مركز �سرق الريا�ص 

1،500-ايرادات م�سروع مبنى اجل�ف 

10،50035،000ايرادات م�سروع �سلطان اخلري 

98،689،81117،221،656

2014م2015م)18( إيرادات األنشطة واالتفاقيات 

39،798،30525،606،647اأن�سطة و اتفاقيات االمانة العامة 

1،973،1501،249،278اأن�سطة و اتفاقيات مركز الريا�ص 

614،250251،617اأن�سطة و اتفاقيات مركز مكة 

2،284،0031،528،138اأن�سطة و اتفاقيات مركز املدينة 

777،673696،050اأن�سطة و اتفاقيات مركز جدة 

155،000100،000اأن�سطة و اتفاقيات مركز الباحة 

37،98084،510اأن�سطة و اتفاقيات مركز حائل 

2،27810،876اأن�سطة و اتفاقيات مركز اجل�ف 

30،2331،450اأن�سطة و اتفاقيات مركز جن�ب الريا�ص 

45،672،87229،528،566

جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)19( عائد االستثمارات 

345،526154،477�سناديق البنك العربي ال�طني 

76،687339،202عائد �سندوق املبارك – البنك العربي ال�طني 

450،000600،000ع�ائد اأ�سهم ا�سمنت ال�سمالية 

-40،333ع�ائد ا�ستثمار بالبنك ال�سع�دي الفرن�سي

2،889،300-االأرباح امل�زعة عن اال�ستثمار ب�سركة كنان 

912،5463،982،979

2014م2015م)20( مصروفات األنشطة

6،309،6895،727،635اأن�سطة  و اتفاقيات املركز الرئي�سي 

936،744311،465اأن�سطة  و اتفاقيات مركز الريا�ص 

459،814145،491اأن�سطة  و اتفاقيات مركز مكة 

58،518136،043اأن�سطة  و اتفاقيات مركز املدينة 

500،164263،176اأن�سطة  و اتفاقيات مركز جدة 

16،11112،269اأن�سطة  و اتفاقيات مركز حائل 

9،587-اأن�سطة  و اتفاقيات مركز اجل�ف 

18،30423،376اأن�سطة  و اتفاقيات مركز ع�سري 

48،07526،946اأن�سطة  و اتفاقيات مركز الباحة 

-1،687اأن�سطة و اتفاقيات مركز الر�ص  

67،99234،828اأن�سطة و اتفاقيات جن�ب الريا�ص 

8،417،0986،690،816
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جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)21( مصروفات التشغيل واإلعاشة 

5،555،1484،755،402عق�د ت�سغيل حرا�ص امن و عمال نظافة

17،32831،444م�سروفات زراعية

302،150315،718م�ساريف و م�اد ت�سغيل

261،185234،319م�ساريف نظافة

259،167279،929م�ستلزمات تعليمية

488،134233،649م�ستلزمات طبية

277،179306،480م�اد ور�سة طبية

182،207253،868و�سائل م�ساعدة لالطفال

149،650209،833ك�ساوي و اغرا�ص منزلية

39،57640،962م�ساريف االعا�سة

23،90415،038م�ساريف ت�سغيل ح�سانة االطفال

15،3005،234ر�س�م ت�سجيل ال�سيارات

160،624166،350م�ساريف و �سيانة ال�سيارات

76،51584،616حمروقات

16،79627،767م�سروفات �سيارات اخرى

666،448511،650�سيانة و ا�سالح مباين

104،24673،707�سيانة  و االت و معدات 

48،32814،368�سيانة و ا�سالح اثاث

4،8041،049�سيانة ل�حات اعالنية

6،9379،225�سيانة و ا�سالح عدد و ادوات

19،6209،819م�سروفات من التربعات العينية

8،675،2467،580،427

جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)22( مصروفات عمومية وإدارية 

90،058،59970،602،935مرتبات واأج�ر وما يف حكمها 

316،947200،000م�ساريف اإيجارات 

743،903684،829اأدوات كتابية ومطب�عات 

595،504351،461م�ساريف بريد وبرق وهاتف  و انرتنت 

2،463،9271،156،875م�ساريف كهرباء ومياه 

31،25023،650�سرف �سحي

70،12522،226�سعار اجلمعية

62،25485،569م�ساريف املجلة و الن�سر

400،363583،221�سندوق اخلدمة االجتماعية

447،789296،186م�ساريف حفالت و�سيافة 

361،2354،038،541م�ساريف دعاية واإعالنات 

-1،580،456م�ساريف احلملة االعالنية

1،267،263396،154م�ساريف عالقات عامة و اإعالنات 

357،772-م�ساريف �سيانة اأجهزة و برامج 

506،825418،204م�ساريف ر�س�م و تاأمني 

-152،000م�ساريف ت�سجيل وجتهيز ارا�سي

-365،382م�ساريف حا�سب ايل

-907،265م�ساريف من التربعات العينية

123،435-جائزة البحث العلمي 

1،968-م�ساريف دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلها 

40،04433،890اأج�ر و نقل عمال حتميل وتنزيل 

180،000183،500درا�سات ا�ست�سارية و فنية 

3،02457،538م�ساريف بنكية 

24،67959،604م�سروفات اأخرى 

100،578،83479،677،558
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جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)23( االيرادات االخرى

-19،900ايرادات بيع خملفات

54،20093،000ايرادات رعاية ا�سدار جملة اخلط�ة

309،467296،940ايرادات ان�سطة و مبيعات و�سائل م�ساعدة

-10،620ايرادات الزي املدر�سي

87،386170،951ايرادات متن�عة

481،573560،891

2014م2015م)24( صافي األصول المقيدة 

-279،537تاأهيل قاعة ال�سيخ حممد احلريري بجن�ب الريا�ص 

48،190214،497تربع �سركة ج�ن�س�ن ل�سراء اأجهزة  لالأطفال املع�قني 

-6،000دعم طباعة دي�ان �ساعر املع�قني 

1،348،658-م�سجد امللك �سلمان بحائل

376،565376،565رعاية جائزة اجلمعية للخدمة االن�سانية 

7،0102،600�سراء و�سائل م�ساعدة  لالطفال بجميع املراكز

19،000-تامني طاوالت درا�سية مبركز املدينة 

37،314147،285جتهيز ف�س�ل ومعامل للحا�سب االيل

199،77052،115ال�سكن

954،3862،160،720

جمعية األطفال المعوقين
مسجلة بوزارة الشـؤون االجتماعية برقم )49(

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  )المبالغ بالرياالت السعودية(

2014م2015م)25( صافي أصول األوقاف 

3،538،136-م�سروع مركز الباحة

388،327675،000م�سروع تاهيل �سالة مركز حائل

60،000-قاعة الدكت�ر/ علي بن م�سلم مبركز جدة

42،132-م�سروع �سلطان اخلري 

1،295،155-م�سروع خمطط ال�سالم 

1،000،0001،000،000م�سروع املقر اجلديد و املركز الت�سخي�سي 

36،505،09629،502،836م�سروع مبنى امللك �سلمان مبكة 

18،052،78321،161،328م�سروع مركز جيزان

74،405،99911،290،383م�سروع خري مكة 

28،562،48326،340،169م�سروع عمالء بندة 

-200،000م�سروع واحة الر�ص

-60،094،226م�سروع عمالء �سركة االت�ساالت

-845،527م�سروع م�سجد امللك �سلمان بحائل

-500،000م�سروع مبني م�سابقة القران الكرمي

-7،220م�سروع مركز جنران

9،839،5669،781،373اأوقاف عام للجمعية 

1،007،000505،000م�سروع واحة ع�سري 

6،722،5006،734،500م�سروع مركز �سرق الريا�ص 

238،130،727111،926،012

2014م2015م)26( مكاسب غير محققة

4،638،40510،015،844ا�سهم م�سرف االمناء

2،482،0004،345،000ا�سهم �سركة ا�سمنت املنطقة ال�سمالية

149اأ�سهم جمم�عة �ساف�ال

7،120،40614،360،893

 )27( عام :
مت اإعادة تبويب بع�ص اأرقام �صنة املقارنة لكي تتنا�صب مع عر�ص القوائم املالية لل�صنة احلالية- 1

145مت تقريب الأرقام الواردة بالقوائم املالية اإلى اقرب ريال �صعودي- 2 144



الداعمون لعام 2015م

147 146
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