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الرقم املوحد 920006222 

املوقع على الإنرتنت
 www.dca.org.sa

   DCA.KSA     @DCA_KSA    TheDCA0     DCAKSA

مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض
riyadh@dca.org.sa :الربيد الإ لكرتوين

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
jeddah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز بحائل
 hail@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة
 maddinah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز مكة املكرمة
makkah@dca.org.sa :الربيد الإ لكرتوين

مركز اجلوف
 jof@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز منطقة ع�سري
asir@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز منطقة الباحة
baha@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز جنوب الريا�ض
riyadh@dca.org.sa :الربيد الإ لكرتوين

مركز حمافظة الر�ض
rs-abdullah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

الأمـانــة الــعــامــة
ت: 8807000 )011( ف: 4543521 )011(

info@dca.org.sa :الربيد الإ لكرتوين
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صاحب السمو الملكي
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
رئيس مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الجمعية
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الدكتورة 
ماجدة عبدالحميد  بيسار

استشاري طب المعوقين والطب السلوكي

الدكتورة 
فوزية بنت محمد أخضر

مدرب معتمد بالمجلس الثقافي البريطاني

المهندس
عثمان بن حمد الفارس

الرئيس التنفيذي
مؤسسة الفارس لالتصاالت وتقنية المعلومات

المهندس 
علي بن عثمان الزيد

الرئيس العام
لمكتب الزيد لالستشارات الهندسية

األستاذ 
حامد بن محمد العامود

رجل أعمال

الدكتور 
طالل بن سليمان ااحربي

مهندس استشاري

االستاذ 
حمد بن علي الشويعر

رئيس مجموعة الشويعر لالستثمار

األستاذالدكتور 
محسن بن علي فارس الحازمي

عضو مجلس الشورى

األستاذ 
أسامة بن علي ماجد قباني

عضو مجلس الشورى
رئيس مجلس إدارة مجموعة القباني

المشرف المالي للجمعية

الدكتور
محمد بن عبدالرحمن المهيزع

استشاري ورئيس قسم أعصاب األطفال 
بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المهندس 
عبدالمحسن بن محمد الزكري

رئيس مجموعة الزكري

الدكتور 
زايد بن صالح الزايد

رئيس قسم جراحة العظام
بمستشفي الملك فيصل التخصصي

الدكتور 
صالح بن حمد التويجري

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم

عضو مجلس الشورى
نائب رئيس المجلس
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الشركاء
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهلل 
اإلخوة واألخوات.. أعضاء الشرف 

اإلخوة واألخوات.. أعضاء الجمعية العمومية 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

كما عودناكم في كل عام، وس��يرًا على نهج الشفافية والوضوح الذي يحرص مجلس 
إدارة الجمعية على تكريسه والعمل به، فقد تم تضمين هذا التقرير أهم مالمح األداء، 
ومجم��ل النتائج المحققة في كافة مناش��ط الجمعية خالل الع��ام المنصرم 2016م، 
واآلفاق والتطلعات المس��تقبلية خالل األعوام القادمة، وه��ذا الحصاد بعد عون اهلل 
وتوفيق��ه ثمرة للرعاي��ة الكريمة التي تحظ��ى بها الجمعية من قبل القيادة الرش��يدة، 
وللح��دب والمس��اندة من قبلك��م، وجه��ود المخلصين الذي��ن يعملون عل��ى تحقيق 

تطلعاتنا جميعا.

وق��د كان��ت جه��ود الجمعية موجه��ة ف��ي المق��ام األول للعمل على زي��ادة فرص 
االس��تفادة م��ن خدماته��ا للمحتاجين عبر توس��يع نطاق ه��ذه الخدم��ات، ورفع طاقة 
اس��تيعاب المراكز، وكف��اءة مخرجاتها، وتحديث وتطوير تجهيزاته��ا، وقدرات كوادرها 
لمواكبة هذا التوجه، والس��عي لبلورة استراتيجية الجمعية الهادفة للوصول بخدماتها 
إلى مواقع الكثافة الس��كانية في مختلف مناطق المملكة، ضمن خطتها الطموحة 
لألعوام القادمة، وتس��خير الطاق��ات والقدرات لتذليل أي صعوب��ات يمكن أن تعترض 

مسيرتنا نحو هذا اaلهدف.

 كما قطعت الجمعية شوطًا فيما يتعلق بمراجعة وإعادة تقييم برامج الرعاية والتأهيل 
بعد تجربة طويلة، وخبرات فريدة تجعل من هذا الثراء التراكمي سبيال تعمل من خالله 
اللجنة المختصة لتبني كل ما من ش��أنه الرفع من كفاءة كافة مكونات برامج الرعاية، 
وتطوير مضامينها بما يس��هم في زيادة فاعلية مخرجاتها، ويتواكب ذلك مع ما تحقق 
عل��ى صعي��د معايي��ر األداء، حيث تم االنتهاء م��ن إنجاز تطوير أدلة العم��ل التخصصية، 
وه��ي المعايير التي تماثل م��ا هو معمول به عالميًا في قطاع��ات الرعاية والتأهيل، 

وما يلبي ويتوافق مع متطلبات الهيئة الدولية العتماد مرافق التأهيل )كارف(.

وامتدادًا لمساعي مجلس إدارة الجمعية الحثيثة منذ سنوات فيما يتعلق بتأمين روافد 
دعم مالية للجمعية لها س��مة الديمومة والتنامي، فقد كان العام الماضي 2016 م 
هو نقطة االنطالق الفعلية للعمل اإلجرائي والتنفيذي للمرحلة األولى من مكونات 
مش��روع )خير مكة(، وقد ش��رع المقاول في أعمال االنش��اء لبرجي األمير س��لطان بن 
عبدالعزي��ز - يرحمه اهلل - والملك س��لمان بن عبدالعزيز- أي��ده اهلل - بارتفاع )19( طابقًا 
ل��كل ب��رج، كما تم��ت دعوة المقاولين لمنافس��ة ترس��ية إنش��اء مبنى عمالء ش��ركة 
االتص��االت، ومبنى عمالء ش��ركة العزيزية بن��دة، ومبنى جائزة تحفيظ الق��ران الكريم 
لألطفال المعوقين، وتش��رف لجنة المشاريع على سير األعمال، والدفع نحو استكمال، 

وإنجاز كافة مراحلها وفق البرنامج الزمني المقرر لذلك.

وفيم��ا يتعلق بالش��أن اإلداري ف��ي الجمعية فقد أنج��زت اللجنة المكلف��ة من رئيس 
المجلس مع الش��ركة الم��وكل لها مهام إع��ادة تصنيف الوظائف، واقت��راح الهياكل 
اإلدارية المناس��بة لتطوي��ر العالقات الوظيفية بين مختلف إدارات وأقس��ام الجمعية، 

ونأمل أن ينعكس ذلك في تسريع وتيرة األداء ورفع درجة الجودة في المخرجات.

كم��ا واصلت الجمعية دوره��ا الريادي فيما يتعلق ببرامج التوعي��ة والتعريف باإلعاقة، 
والس��عي لتخفي��ف آثارها على الف��رد والمجتمع عب��ر رفع درجة الوع��ي االجتماعي، 
وكان لبرامج الجمعية في هذا الش��أن حضورها الفاعل والمؤثر مثل: المبادرة الوطنية 
للسياقة اآلمنة )اهلل يعطيك خيرها( التي تتشرف برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل - امتدادًا ألياديه البيضاء منذ أن س��اهم - أيده اهلل 
-في تأسيس الجمعية، وبرامج جرب الكرس��ي، وجائزة الجمعية، وتوظيف المعوقين، 

وجائزة حفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين.

كل ذل��ك لم يكن ليتأتى ل��وال توفيق اهلل ثم جهود اإلخ��وة واألخوات أعضاء مجلس 
اإلدارة، واللج��ان المنبثقة من المجلس، حيث كان لها دور فاعل في تقديم المش��ورة، 
واج��راء الدراس��ات، والمتابع��ة عن كثب لس��ير العمل ف��ي مختلف أقس��ام الجمعية 
وفروعها فانعكس ذلك بش��كل مباش��ر على مجمل اإلنج��ازات، ونوعيتها خالل العام 
الماض��ي، وكذلك األمانة للجمعية ومنس��وبيها الذين هم من يحدث الفرق في هذه 

المؤسسة الخيرية المتميزة.

وختامًا، ال يفوتني أن أرفع لمقام س��يدي خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز - أيده اهلل ورعاه - أس��مى آيات الش��كر والعرفان على إسهامه في تأسيس 
الجمعي��ة عام 1402 ه�، وعلى ما تفضل به من دعم ومس��اندة لها طوال عقود، كما 
أسجل ش��كري وتقديري لكل من أسهم في مس��اندة ودعم هذا الكيان الشامخ من 
المؤسسات الحكومية، وشركات ومؤسس��ات القطاع الخاص، والداعمين، والعاملين 
لتحقي��ق اإلنجازات خدمة لهذا العمل الخي��ري النافع، والذي جعل من الجمعية عالمة 
فخ��ر واعتزاز وطني، ومصدر للخير والمس��اهمة الفاعلة ف��ي التصدي لقضية اإلعاقة 

على المستوى الوطني بإذن اهلل.

ولكم وافر التقدير،،،

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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الملخص التنفيذي
ف��ي اطار المس��ارات الت��ي أقره��ا مجل��س اإلدارة خالل 
ال��دورة الحالي��ة  )1436-1439ه�(، كان��ت األولوية لدى 
األمان��ة العامة للجمعية خالل العام المالي 2016م تعزيز 

المحاور التالية:

إيصال برامج 
الخدمات 
وتجويد 
األداء.

تنمية الموارد 
وتحقيق 
التمويل 
الذاتي.

 ترسيخ الوعي 
المجتمعي 

تجاه اإلعاقة. 

الشفافية المالية 
والحوكمة 

اإلدارية.

وعلى مسار إيصال الخدمات وتجويد األداء،
 تشير لغة األرقام الى تحقيق معدالت قياسية في أعداد األطفال الذين استفادوا من 
برامج الرعاية العالجية والتأهيلية والتعليمية والتربوية واالجتماعية التي تقدمها مراكز 
الجمعية خاصة بعد اس��تكمال التجهيزات وفرق العم��ل بالمراكز الجديدة في كل من 
الرس والجوف والباحة، وتطبيق أنظمة متابعة وتحفيز ألسر األطفال لتجاوز الصعوبات 
التي تحول دون االلتزام بمواعيد العيادات والمدارس، االمر الذي أس��هم في احتضان 
األقس��ام التعليمي��ة بالمراك��ز ألكثر م��ن 1700 طف��ل وطفلة ألول مرة ف��ي تاريخ 
الجمعية،كما تواصل بش��كل إيجابي برنامج دمج الطالب خريجي الجمعية في مدارس 
التعليم العام ليصل عدد األطفال الذين شملهم الدمج خالل العام المنصرم 161 طالبًا 
وطالب��ة، وحقق برنامج التدخل المبكر رقمًا غير مس��بوقًا ببلوغ عدد المس��تفيدين منه 

180طفاًل.
ومع اس��تحداث التجهيزات التقنية لوحدات العالج الطبيع��ي والعالج الوظيفي في 
عدد من المراكز، واالس��تعانة بوسائل مس��اعدة تعد األولى من نوعها داخل المملكة 

العربية الس��عودية ش��هدت المراك��ز تحقيق نقلة نوعية في اكس��اب العش��رات من 
األطفال مهارات حركية وعقلية جديدة، هذا الى جانب تكثيف أعداد ونوعية جلس��ات 

التأهيل بشكل قياسي. 

كم��ا تواص��ل الجمعية مس��عاها للحص��ول على اعت��راف مؤسس��ة »كارف العالمية 
للتأهي��ل«، إلى جانب حرصها على رفع كفاءة وتطوير خبرات منس��وبيها، وزيادة على 
نسبة التدريب التي حددها نظام العمل بما ال يقل عن 12% من موظفيها السعوديين، 

وتحرص الجمعي��ة في ظل حصول مركزها الرئيس��ي بالرياض على 
ترخي��ص الهيئ��ة الس��عودية للتخصص��ات الصحية، ليك��ون مركزها 
للتدريب الفني حاضنة لتأهي��ل الكوادر المتخصصة في التخصصات 
التأهيلية، بما يس��اعد عل��ى توطين وظائف التأهي��ل في مراكزها 
ويرفد هذا القطاع به��ذه الخبرات التي ال يزال الطلب عليها متزايدًا 
ف��ي ظل فت��ح الترخي��ص لمراك��ز تأهيل أهلي��ة والن��درة في هذه 

التخصصات.

وإلعط��اء األولوي��ة لخدم��ات الرعاي��ة والتأهيل ف��ي أداء المراكز، 
باعتبارها المحور الرئيس في استراتيجية الجمعية، تدرس األمانة مع 
فري��ق العمل واللجنة المختصة والمركز االستش��اري قصر النش��اط 
في بعض مراكزها على خدمة األطفال، وتصنيفها كمراكز خدمة.

وتلبي��ة لرغب��ات العش��رات م��ن أولياء األم��ور في االس��تفادة من 
إمكانات مراكز الجمعية وخبرات فرق التأهيل بها، بدياًل عن خدمات 
المراك��ز االهلية ذات التكلفة العالي��ة، أقرت لجنة الرعاية بالجمعية 
برنامج للرعاية التأهيلية المسائية نال تأييد وزارة التنمية االجتماعية يتيح لالطفال الذين 
تنطبق عليهم الش��روط الحصول على جلس��ات تأهيل مس��ائية مكثف��ة مقابل تكلفة 

رمزية.

وعلى مسار تنمية الموارد المالية، وتحقيق التمويل الذاتي: 
تواص��ل الجمعية بنجاح خطتها االس��تراتيجية لتوفير مصادر تموي��ل ثابتة عبر محاور عدة 
ف��ي مقدمتها.. المش��روعات الخيرية االس��تثمارية، ويمثل مش��روع »خي��ر مكة« حجر 
الزاوية في هذا المس��ار، الى جانب مشروعات اس��تثمارية في المناطق التي تحتضن 

مراكز الجمعية،

 أما المحور الثاني في هذا الصدد فهو اتفاقيات الشراكة طويلة المدى مع الشركات 
والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركة االتصاالت السعودية، وشركة موبايلي، 
وشركة بندة، والمجموعة السعودية لألبحاث والتسويق، وشركة الصناعات األساسية 
»س��ابك« والبنوك الس��عودية كافة، من خالل ط��رح برامج تمويل ودع��م وتبرع ذات 
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صبغ��ات مختلف��ة تتالءم م��ع كافة الفئات مث��ل برامج »أجر كل ش��هر«، »دع الباقي 
له��م«، »الصدقة االلكترونية«، »رس��ائل الهاتف« »مبادرت��ي«، »االبتعاث الداخلي«، 

»أفعل خيرًا«، »ساعة خدمة«، »بطاقات ابداعات األطفال«.

وتكتم��ل المنظومة بتبني سلس��لة من األنش��طة والبرامج والفعالي��ات ذات الصبغة 
االستثمارية التجارية لحشد الدعم لميزانية تشغيل المراكز، يواكبها تعزيز برنامج العضوية 

بالجمعية العمومية كأحد مصادر الدخل.

ويش��ار الى أن الميزانية التقديري��ة للجمعية وصلت خالل الع��ام المالي 2017-2016 
الى رقم قياس��ي بلغ 191 مليون ريال تتضمن نفقات تش��غيل المراكز وتكلفة انشاء 

المشروعات الخدمية واالستثمارية الجديدة.

وعلى مسار الشفافية المالية والحوكمة اإلدارية:
وتحقيق��ًا لتطلعات مجلس اإلدارة جاري العمل على تطوير آليات ولوائح ونظم العمل 
وإجراءاته وإعادة هيكلة الجمعية ومراكزها في مس��عى لرفع كفاءة قواها العاملة 
وتعظي��م مخرجات العمل، حيث تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة التي قطعت ش��وطًا 

ملموسًا في اعداد أدلة العمل.

وفي ظ��ل توجهات جهة االش��راف الممثلة ف��ي وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 
للنه��وض بالجمعيات الخيري��ة لتصبح ذات طبيعة تنموية، تواص��ل الجمعية بناء قدراتها 
واس��تثمار إمكاناتها وأصولها لتعظيم مس��اهمة عائداتها في نفقات تشغيل مراكزها 

ونشر مظلة خدماتها وتطويرها. 

وفي هذا االتجاه س��عت الجمعية لدى جهة االش��راف لتحصل على تصنيف »جمعية 
نفع عام« ولتكون بذلك أول جمعية تطلب هذا التصنيف الذي سيعطيها أحقية التعاقد 
مع أي جهة حكومية أو خاصة إلدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها، أو 

برامجها أو خدماتها، التي تدخل ضمن اختصاصها.

وباس��تكمالها التصنيف المعياري لوظائفها، وإقرار الس��لم الوظيفي وس��لم الرواتب 
وقواعده��ا التكميلي��ة المنظم��ة للعم��ل والعاملين، اس��تطاعت الجمعي��ة أن تحقق 
الرضى الوظيف��ي والعدالة بين موظفيها في ضوء مؤهالتهم ووظائفهم وخبراتهم 

وخدماتهم بالجمعية وطبيعة أعمالهم ومسئولياتهم.

وعلى مسار ترسيخ الوعي المجتمعي تجاه قضية اإلعاقة: 
ع��ززت الجمعي��ة دوره��ا الوطن��ي الرائد كقاط��رة لبرامج التوعية، وحش��د المس��اندة 
المجتمعي��ة ضد قضية اإلعاق��ة بقدرتها على ابتكار مبادرات حظي��ت بتفاعل مميز من 
قاع��دة عريض��ة من المجتمع، ومس��اندة ملموس��ة من الجه��ات الحكومي��ة المعنية 

ومنشئات القطاع الخاص المهتمة ببرامج المسئولية االجتماعية.

وتجسد التفاعل المجتمعي مع رسالة الجمعية بشكل غير مسبوق عبر وسائل التواصل 
االلكتروني ومواقع الجمعية على الش��بكة المعلوماتية، والتي ش��هدت خالل العام 
المنصرم طرحًا مبتكرًا. كما ضاعفت مراكز الجمعية من نش��اطها اإلعالمي والتوعوي 

عبر عدد من االصدارات واالعمال الصحفية 

وف��ي مقدمة مب��ادرات التوعية والتثقيف تب��رز مبادرة »اهلل يعطي��ك خيرها«، والتي 
أحدث��ت حراكًا ملموس��ًا كنتيجة لتوفر مقوم��ات عدة في مقدمته��ا، مباركة القيادة 
ممثلة في تدش��ين خادم الحرمين الشريفين الملك س��لمان بن عبد العزيز )حفظه اهلل(

النطالقتها على المستوى الوطني 

وبانقض��اء المرحل��ة األولى من المبادرة نس��تطيع الق��ول أنها توجت بوض��ع القضية 
عل��ى مائدة متخذ القرار فص��درت العديد من اإلجراءات والقواني��ن التي تغلظ عقوبة 
المخالفات المرورية واالس��تهتار في القيادة، بالتوازي مع تكثيف برامج التوعية وتنوع 
وس��ائلها بش��كل مبتكر، االمر الذي س��اهم في تراجع أرقام الحوادث المرورية بشكل 
ملم��وس، وبالتالي انخف��اض معدالت اإلعاقة واالصابات والوفي��ات بعد توفيق اهلل.

وج��ددت المب��ادرة آلياتها بالس��عي للوصول الى نط��اق هام وحيوي ورئيس��ي في 
المجتمع، وهو قطاع األسرة، كما تواصلت بنجاح برامج »جرب الكرسي«، و »ملتقيات 
توظي��ف المعوقين«، »واليوم العالم��ي لإلعاقة«، و »معرض االس��ر المنتجة لذوي 

االعاقة«، ومعارض الرسومات.

وعل��ى ذلك المس��ار أيضًا تس��ابقت مراك��ز الجمعية ف��ي تنظيم العديد م��ن الندوات 
والمحاض��رات واألنش��طة العلمي��ة والثقافي��ة بمش��اركة نخبة م��ن المتخصصين في 
مج��االت عدة، إللقاء الضوء على جوانب ش��تى من القضية، س��واء م��ا يتعلق بحقوق 
المعوق، أو وس��ائل تجنب اإلصابة باإلعاقة، أو كيفية التعامل معها، أو االبتكارات من 

األجهزة وبرامج الرعاية والوقاية والتأهيل 
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برامج الرعاية التعليمية والتربوية
في اطار مس��ار االرتقاء ببرامج الرعاية التي تقدمها مراكز 
الجمعي��ة، ت��م تحقيق نتائ��ج قياس��ية على صعي��د الرعاية 

التعليمية والتربوية، منها: 
تطبيق برنامج الدمج الشامل ألول مره مع أطفال الجمعية ¡
تتوي��ج برنام��ج الدمج بالجمعي��ة بجائزة األمي��رة صيته بنت عبدالعزي��ز في دورتها  ¡

الثالثة.
تفعيل مش��روع اإلعاقة الجس��دية والصحية المعد من قبل الوزارة لدعم طالبات  ¡

الجمعية في المدارس في جميع المراحل الدراسية
تفعيل برنامج الدمج في مدينة الباحة من خالل مركز الجمعية. ¡
دم��ج الدفعة األول��ى للطالب غي��ر الناطقين في المرحلة المتوس��طة بمنطقة  ¡

الرياض.
دمج أطفال برنامج فصل التدخل المبكر في روضات وزارة التعليم. ¡
قبول طالب وطالبات الجمعية في برنامج مشروع الملك عبداهلل للتعليم الشامل  ¡

في الروضات والمدارس.
افتتاح برنامج لغير الناطقات مع بداية العام الجديد. ¡

تدري��ب معلمات ومعلم��ي وزارة التعليم لتقييم اإلعاق��ة المزدوجة على لغات  ¡
التواصل وبلس ومقياس البورتج من قبل مركز المدينة

ارتفاع نسبة حضور األطفال بعد تذليل الصعوبات التي واجهت االسر. ¡
تطبيق برنامج حاسوبي خاص بأنشطة شديدي اإلعاقة ¡
إع��داد برنامج للتدريب عل��ى برنامج التخطيط التعليم��ي التكاملي من قبل مركز  ¡

الملك فهد بالرياض.
تحديث دليل وإجراءات العمل للتأهيل التربوي وتعميمه على مراكز الجمعية. ¡
إعداد آلية للتوظيف بالقسم التعليمي. ¡
عقد اتفاقية مع عدد من المدارس األهلية لتخفيض الرسوم ألطفال الجمعية. ¡
تنفيذ برنامج لمش��اركة أطفال الجمعية في المحاضرات والندوات ذات العالقة  ¡

لتعزيز الفائدة.
التنس��يق مع ادارة التربية والتعلي��م بالقصيم لعقد اتفاقي��ة لتحديد مدارس دمج  ¡

وعمل تهيئة لها.
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األطفال المستفيدون من برامج الرعاية التربوية والتعليمية عام 2016م

االجمالي الرس الباحة الجوف جنوب 
الرياض عسير حائل المدينة مكة جدة الرياض المراكز 

عدد المعلمات  23 13 12 16 10 10 10 6 7 4 111

عدد الفصول الدراسية  12 7 7 8 5 6 5 6 5 3 64

اجمالي عدد االطفال المخدومين  632 301 88 215 130 94 116 44 37 56 1713

مفصلين كالتالي

عدد االطفال التعليمي خارجي  116 70 64 79 46 40 55 23 37 26 556

عدد اطفال المساكن  127 108 24 12 0 0 0 0 0 0 271

عدد اطفال الدمج والتدخل المبكر خارجي  145 0 0 14 0 8 0 0 0 13 180

عدد اطفال التقييم النفسي الخارجي  244 123 0 110 84 46 61 21 0 17 706

عدد االطفال الذين تم دمجهم  35 28 13 26 13 11 20 9 3 3 161

عدد االطفال الجدد الذين تم تسجيلهم هذا العام  29 16 22 28 16 14 14 8 21 14 182

المهارات المكتسبة في األقسام التعليمية

األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد  19 59  8 5 8 4 2  2 7

األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط  15 43 3 9 6 2 2  1 10

ال يوجد  1  5 20 األطفال الذين تعلموا الكالم بالتواصل بوسائل اتصال  7 5 8 - 3
مساعدة 

األطفال الذين تعلموا الكتابة  16 28 8 11 18 10 6 4 5 18

األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة  21 46 5 16 14 7 3 0 4 5

ال يوجد  21 0  18 األطفال الذين تعلموا الكتابة باستخدام الكمبيوتر  21  - 17 - 

األطفال الذين توصلوا للقراءة المستقلة  24    - - 1  2 11

األطفال الذين تم دمجهم في مدارس عادية  19 24  35 8 4 2 10 7 1 7 

األطفال الذين تم دمجهم في مدارس التربية الفكرية  16 4 5 5 4 - 2 4 2 13 

األطفال المميزين نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة  4  12 12 - - 2 1 7  
من اإلعاقة و تحسنت حالتهم بشكل كبير 

خطط البرامج التربوية خالل العام الدراسي الجاري:
متابع��ة العمل على أع��داد وتنفيذ مناه��ج لمرحلتي رياض األطف��ال واالبتدائية  ¡

بالتعاون مع جامعة الملك سعود. 
إنتاج وتصنيع وسائل وأنشطة لشديدي اإلعاقة الحركية  ¡
إنشاء موقع جسور اإللكتروني اإلرشادي.  ¡
تنفيذ البرنامج الحاسوبي للتخطيط التعليمي التكاملي.  ¡

اعداد الحقيبة التدريبة على مهارات الكتابة.  ¡
تطبيق برنامج وحدة التقنية المساندة والتكنولوجيا المساعد في مراكز الجمعية.  ¡
مبادرة ربط السبورة التفاعلية باألجهزة اللوحية. )أي باد(  ¡
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برامج الرعاية العالجية والتأهيلية
بإش��راف لجن��ة الرعاية والتأهيل بالجمعية تم الش��روع في تنفي��ذ برنامج التأهيل  ¡

عن بعد، والذي يس��تهدف توفير الدعم اللوجس��تى ألسر األطفال ذوي اإلعاقة، 
وذلك في اطار مس��عى الجمعية الس��تكمال مظل��ة خدماتها.وحظى البرنامج 
بتفاعل ودعم كريمين من احدى الشركات الوطنية، بما أسهم في توفير تمويل 

المرحلة األولى منه، 

كما كثفت اللجن��ة الطبية جهودها للحصول على اعتماد هيئة “كارف“ حيث تم  ¡
التنس��يق مع أمانة الجمعية لتوفير التجهيزات المكانية المطلوبة، وتولت اللجنة 
إعداد دراس��ة علمية ع��ن معايير الجودة النوعي��ة التي تطبقه��ا مراكز الجمعية 
م��ن خالل تقييم موضوعي تتولى تنفيذه احدى المؤسس��ات المتخصصة خالل 

المراحل الزمانية للجمعية والصورة الذهنية للمجتمع عنها.

ش��هد العام المنصرم الش��روع في تطبيق ملف االعتماد الطبي لبرامج الجمعية  ¡
التدريبي��ة، والتنس��يق للحصول عل��ى التراخي��ص الطبية الالزمة للجمعي��ة تمهيدًا 

لتطبيق العيادات المسائية أو أي أنشطة استثمارية في هذا الخصوص. 

 تس��عى اللجن��ة الى ش��راكات علمية مع عدد م��ن الجهات العلمي��ة والخدمية  ¡
والبحثية المحلية والعالمية وصواًل للمرحلة التي تصبح الجمعية فيها قادرة على 
توفي��ر برامج تأهيلية بدرجات علمية معترف بها لس��د حاجته��ا المحلية بمراكزها 

التابعة، ورفد سوق العمل بهذه التخصصات التأهيلية النادرة. 

اس��تجابة لرغبات الكثير من أولياء أمور األطفال المعوقي��ن الباحثين عن خدمات  ¡
رعاي��ة تأهيلي��ة متخصصة ألبنائهم، خاص��ة هؤالء الذين ال تنطبق عليهم ش��روط 
القب��ول في العديد م��ن مراكز التأهي��ل الحكومية ويضطرون ال��ى اللجوء الى 
مراك��ز رعاي��ة أهلية قد ال تتناس��ب مع إمكانات اس��رهم، أو يحرم��ون تمامًا من 
الرعاي��ة، األمر الذي يضاعف من معاناتهم – اس��تجابة له��ؤالء - أقّر مجلس إدارة 
جمعي��ة األطف��ال المعوقين فت��ح أبواب مراك��ز الجمعية في الفترة المس��ائية 
الحتض��ان هؤالء األطف��ال، وتقديم جلس��ات رعاي��ة عالجية تأهيلي��ة لهم وفقًا 

لتشخيص الفريق الطبي لكل حالة على حدى، وذلك مقابل أجر رمزي. 

كم��ا أقرت لجن��ة الرعاية دلي��اًل للبرنامج التدريب��ي وتقنين اإلج��راءات، واعتمدت  ¡
الج��دول االكاديمي للفعالي��ات الطبية والتربوية والتعليمي��ة خالل العام، وذلك 
في اطار استراتيجية الجمعية لتطوير قدرات الكفاءات العاملة في مجال الرعاية 

والتأهيل في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية 

تم إقرار اطالق برنامج تعاون مع جامعة الملك سعود إلعداد دليل المناهج الذي  ¡
حظى برعاية كريمة من الش��يخ إبراهيم الس��عيدان، ووافقت وزارة التعليم على 

أدلة العمل التربوي التي تم انجزها فريق العمل بالجمعية.

ب��دأت األمانة العامة للجمعية في التواصل مع مراكز متخصصة إلعداد دراس��ة  ¡
لتقيي��م موضوع��ي ألداء الجمعي��ة ومراكزها خ��الل مراحلها الزمني��ة المختلفة 

والصورة الذهنية لدى المجتمع حول الجمعية.
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الخدمات العالجية والتأهيلية

المدينة جدةالرياضالجلسات العالجية
المنورة

مكة 
جنوب الباحةعسيرحائلالجوفالمكرمة

اإلجماليالرسالرياض

8995392673528718024873170662881عدد األطفال الذين تمت خدمتهم

29111710072215582215517831عدد األطفال الجدد الذين تم تقييم حاالتهم

5822342001444211016442110341662عدد جلسات عيادة التقييم

2975728962124412539876041575301177530412586114178عدد جلسات العالج الطبيعي )فردي/مجموعات(

2336864341077260365922450232612312297119756703عدد جلسات العالج الوظيفي )فردي/مجموعات(

عدد جلسات عيادة النطق وعلل الكالم )فردي/
1046228863893143531713141144مجموعات(

230
1451152424656

706   31248  171143113عدد خدمات عيادة األسنان

8022 14  25 5030277370110عدد جلسات المخدومين في ورشة الجبائر

عدد جلسات وحدة التمريض بسكن األطفال والعيادة 
606186681691103707515والمدرسة

38
1444117779

252526 5744957819752831829714عدد الخدمات االجتماعية

305      15266231األطفال الذين استفادوا من خدمات البدلة الفضائية

268     411635644األطفال الذين استفادوا من خدمات التدخل المبكر

68        2840األطفال الذين استفادوا من خدمات التنبيه الحسي

عيادة العظام المشتركة مع مستشفى الملك فيصل 
 16 6071538التخصصي

10
1010156
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الخدمات العالجية والتأهيلية

114178

831

2881

56703

24656
8022

2526

305156
268

عدد جلسات العالج الطبيعي 
)فردي/مجموعات(

عدد األطفال الجدد الذين تم تقييم 
حاالتهم

عدد األطفال الذين تمت 
خدمتهم

عدد جلسات العالج الوظيفي 
)فردي/مجموعات(

عدد جلسات عيادة النطق وعلل 
الكالم )فردي/مجموعات(

عدد جلسات المخدومين في 
ورشة الجبائر

عدد الخدمات االجتماعية

األطفال الذين استفادوا من 
عيادة العظام المشتركة مع مستشفى خدمات البدلة الفضائية

الملك فيصل التخصصي

األطفال الذين استفادوا من 
خدمات التدخل المبكر
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الخدمات العالجية والتأهيلية

المدينة جدةالرياضالجلسات العالجية
المنورة

مكة 
جنوب الباحةعسيرحائلالجوفالمكرمة

اإلجماليالرسالرياض

8995392673528718024873170662881عدد األطفال الذين تمت خدمتهم

29111710072215582215517831عدد األطفال الجدد الذين تم تقييم حاالتهم

5822342001444211016442110341662عدد جلسات عيادة التقييم

2975728962124412539876041575301177530412586114178عدد جلسات العالج الطبيعي )فردي/مجموعات(

2336864341077260365922450232612312297119756703عدد جلسات العالج الوظيفي )فردي/مجموعات(

عدد جلسات عيادة النطق وعلل الكالم )فردي/
10462288638931435317131411442301451152424656مجموعات(

706   31248  171143113عدد خدمات عيادة األسنان

8022 14  25 5030277370110عدد جلسات المخدومين في ورشة الجبائر

عدد جلسات وحدة التمريض بسكن األطفال والعيادة 
606186681691103707515381444117779والمدرسة

252526 5744957819752831829714عدد الخدمات االجتماعية

305      15266231األطفال الذين استفادوا من خدمات البدلة الفضائية

268     411635644األطفال الذين استفادوا من خدمات التدخل المبكر

68        2840األطفال الذين استفادوا من خدمات التنبيه الحسي

عيادة العظام المشتركة مع مستشفى الملك فيصل 
101010156 16 6071538التخصصي
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المدينة جدةالرياضالمهارات المكتسبة
المنورة

مكة 
جنوب الباحةعسيرحائلالجوفالمكرمة

اإلجماليالرسالرياض

748698316261106233األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

3647421578362137األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

12136 34307466634األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

35   2  13 614األطفال الذين تعلموا المشي بالعكاز

13129  13301060538األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

273912917354422192األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

335941448467106212األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

63433231696654201األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكالم بالتواصل بوسائل اتصال 
 36 12517مساعدة

 
 243

1928255418593316164األطفال الذين تعلموا الكتابة

274610881421124918249األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

31    6 17 44األطفال الذين تعلموا الكتابة باستخدام الكمبيوتر

18301220415321695األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بانفسهم

4331975311152018198األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

77712121 11414413األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

األطفال المميزين نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة 
13194  2110 73661212من اإلعاقة و تحسنت حالتهم بشكل كبير
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تنمية الموارد وحشد الدعم
س��عيًا لتجاوز التحدي الذي تواجه��ه الجمعية، - والمتمثل 
ف��ي توفير مص��ادر تمويل تس��هم في ضمان اس��تمرارية 
الخدم��ات المجانية الت��ي تقدمها المراك��ز، والتي وصلت 
تكلفتها الى أرقام قياسية في األعوام األخيرة، وفي اطار 
توجيه��ات مجلس اإلدارة - عملت األمانة العامة للجمعية 
م��ن خالل إدارة تنمي��ة الموارد المالية عل��ى تفعيل برامج 
شراكات طويلة المدى مع المنشئات الوطنية، خاصة تلك 
التي تس��تهدف قاعدة عريضة من الجماهير، وتس��تند الى 
قيم التكاف��ل والتراحم التي تس��ود المجتمع، مثل برنامج 
)الرس��ائل النصي��ة، بواق��ي الهل��ل، الصدق��ة اإللكترونية، 
نقاط��ي، قطاف، تدلل، واو الخي��ر وغيرها..( وهي البرامج 

التي تتميز بسهولة التعاطي.
وخالل العام 2016م تحققت األهداف التالية: 

¡ %27 )sms( رفع مستوى دخل برنامج الرسائل النصية
تدشين التعاون مع البنك السعودي الهولندي من خالل برنامج “تدلل”. ¡
تواصل وتعزيز برنامج “دع الباقي لهم“ مع شركة بندة للتجزئة. ¡
مضاعفة ريع برنامج )قنوات الخير( من بنك الرياض. ¡
تواصل برنامج “الصدقة اإللكترونية” مع بنك الراجحي. ¡
تجديد اتفاقية شركة أسواق التميمي لتطبيق برنامج “ثواب” للتبرع ببواقي الهلل. ¡
توقيع اتفاقية تعاون مع الش��ركة الس��عودية للمتاج��ر المتنقلة )كافور( لتطبيق  ¡

برنامج “بواقي الهلل” و “ساعة خدمة”

توقيع اتفاقية برنامج “تس��هيل” مع مؤسس��ة طريق الخير التجارية لتطبيق برنامج  ¡
دليل الخصومات التجارية 

تفعيل الشراكة مع بنك االستثمار لتطبيق برنامج “وااو الخير” للتبرع اإللكتروني ¡
حشد أكثر من 70 جهة لبرنامج رسومات وابداعات األطفال. ¡
حقق برنامج جرب الكرسي صدى واسع من خالل الفعاليات الخارجية بمشاركات  ¡

مميزة تعكس دور البرنامج وأهميته في بذل الجهد والتغلب على اإلعاقة. 
تجدي��د هوية برام��ج الدعم مثل برنامج “مبادرتي )القس��م الطب��ي والتعليمي(”،  ¡

وبرنام��ج “أجر كل ش��هر”، وبرنامج “إقام��ة عطاء“ وذلك وفق الخط��ط التطويرية 
بإع��ادة صياغ��ة البرام��ج من النواح��ي المالي��ة والفنية وطرحها ضم��ن منتجات 
الجمعي��ة لينعك��س أثره��ا ايجابيًا على مس��توى الخدم��ات المجاني��ة المقدمة 

لألطفال المعوقين لتسهيل عملية المشاركة من قبل الجهات واألفراد.
تواصل “برنامج سابك لالبتعاث الداخلي“ لعامه الخامس على التوالي قدمت من  ¡

خالله الشركة دعمها المميز لنفقات رعاية متكاملة لعشرين طفاًل سنويًا.
 توقي��ع اتفاقية تعاون مع ش��ركة الس��رعة االلكترونية التجارية )ايزي تاكس��ي(  ¡

لتمكي��ن مش��تركي الش��ركة م��ن التب��رع لصال��ح الجمعي��ة م��ن خ��الل تطبي��ق 
الشركة “ايزي”

توقيع اتفاقية تعاون مع شركات معوض للمجوهرات. ¡
توقيع اتفاقية رعاية لبرنامج رسومات األطفال مع الشركة السعودية للكهرباء. ¡
توقي��ع اتفاقي��ة برنامج “إقامة وعط��اء” مع كل من فندق الفيصلية، ش��ركة دور  ¡

للضيافة 
توقي��ع اتفاقية مع ش��ركة جاف��ا تايم بخصوص تس��ويق منتج يع��ود ريعه لصالح  ¡

الجمعية.
تدش��ين مب��ادرة الن��ادي األهلي بتخصي��ص مبلغ ريال م��ن تذاكر الن��ادي لصالح  ¡

الجمعية.
تواصل برنامج “نقاطي”  ¡
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التوعية والتثقيف
يمثل محور التوعية وحش��د المس��اندة المجتمعية لقضية 
اإلعاقة مس��ارًا رئيس��ًا في اس��تراتيجية الجمعي��ة، و تقدم 
الجمعية منظومة من المبادرات على صعيد الوطن تعززها 
مس��اندة إعالمية متعددة النوافذ وم��ن ذلك ما هو على 
صعيد المطبوعات والنش��ر، واالعالم االلكتروني، واإلنتاج 
الفن��ي، والندوات الثقافي��ة واإلعالمية، وفي هذا الصدد 

تم انجاز مايلي :
اصدار 10 أعداد من الخطوة ¡

إعداد 23من الكتيبات التعريفية والتوعوية. ¡
اصدار نشرتين صحفيتين في مناسبتي شهر رمضان واليوم العالمي لإلعاقة. ¡
اعداد ملف اعالمي توثيقي عن المواد المنش��ورة يضم أخبارًا وتصريحات وتقارير  ¡

وحوارات ومقاالت في أكثر من 800 صفحة 
اصدار التقرير السنوي للعام 2015 ¡
تم تنفيذ حملة إعالنية ش��ملت وسائل التواصل االجتماعي، والصحف ومحطات  ¡

تليفزيون الشرق األوسط وروتانا واعالنات الطرق، ومراكز إعالمية في األسواق، 
إضافة الى الرس��ائل النصية، وحظيت بتفاعل ملم��وس تمثل في تضاعف أعداد 
المش��تركين ف��ي برنامج الرس��ائل، واكب ذل��ك حملة إعالمي��ة وتغطية صحفية 
وبرامج تليفزيونية ورس��ائل اع��الم الكتروني عن إنجازات الجمعية ومش��روعاتها 

وبرامجها.
انتاج فيلم تسجيلي عن إنجازات الجمعية خالل العام 2015. ¡
انتاج فيلم تسجيلي عن خدمات الجمعية. ¡
انتاج فيلم تس��جيلي بمناس��بة فوز سمو األمير سلطان بن س��لمان بجائزة الريادة  ¡

في العمل الخيري
اصدار نشرة مطبوعة عن إنجازات الجمعية ¡

انجاز مادة كتاب الجمعية في 30 عامًا. ¡
تنظي��م ندوة وورش��ة عم��ل ع��ن دور المرأة ف��ي العالق��ات العام��ة واالعالم  ¡

بالمؤسسات الخيرية 
تغطية ندوة وورش عمل »المستجدات في عالج الشلل الدماغي« ¡
ندوة عن دور االم في دمج الطفل المعاق. ¡

تغطية ملتقى المسئولية االجتماعية لدى البنوك. ¡
إصدار ملف إعالمي خاص عن الدورة الحادية والعش��رين لجائزة األمير سلطان بن  ¡

سلمان لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين..
انتاج فيلم توثيقي عن الجائزة. ¡
احداث تطوير نوعي في اس��تثمار االعالم االلكتروني، اعالمًا واعالنًا ومضاعفة  ¡

أعداد المتابعين لقنوات الجمعية.
اصدار نشرة إعالمية الكترونية.  ¡
التعاون مع عدة مواقع الكترونية لبث إعالنات مجانية. ¡
مساندة برامج تنمية الموارد عبر المراكز اإلعالمية في األسواق، والنشر الصحفي  ¡

وااللكتروني، وطباعة مطويات تعريفية عن أنشطة الجمعية وخدماتها ووسائل 
دعمها 

التنسيق مع قناة »بداية« التليفزيونية لتخصيص عدة حلقات عن الجمعية ¡
حققت الجمعية نقلة نوعية ملموس��ة على صعيد االعالم االلكتروني واستثمار  ¡

وسائل التواصل االجتماعي، االمر الذي تعكسه لغة األرقام خالل العام المنصرم 
إذ حظى موقع الجمعية على شبكة االنترنت بمشاهدات بلغت 7,898,000 

وبلغ ع��دد المتابعين خالل الع��ام 30,300، فيما وصل ع��دد زوار الصفحة الى 
292,600، واجري��ت 4498 محادث��ة، كم��ا دش��نت الجمعي��ة موقع��ًا على 
االنس��تجرام بمش��اركة نخبة م��ن العلم��اء والمثقفي��ن، حظى بإقب��ال ومتابعة 
متصاعدة، وبلغ عدد التفاعالت مع المنش��ور أكثر من ثالثين ألف تفاعاًل، فيما بلغ 

عدد مرات الوصول اليه الى أكثر من 314 ألف مرة.
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التواصل المجتمعي
تنظيم ملتقى العالقات العامة النسائي  ¡
تنفيذ جرب الكرسي )الجنادرية(   ¡

تنظيم المهرجان األول لألسر المنتجة ذوي اإلعاقة   ¡

تكريم األسر المنتجة    ¡

 تنظيم معرض “ضياء“   ¡

تنظيم ملتقى المسئولية االجتماعية الرابع   ¡

تنظيم ندوة الطب والكتابة   ¡

تنظيم ندوة استخدام التقنيات الحديثة   ¡

تنظيم ورشة عمل )الكارف(   ¡

تنظيم معرض “سلمان في عيوننا“   ¡

تنظيم ملتقى مدارك الثاني مع أضواء الدخيل   ¡

توقيع اتفاقية أقامه وعطاء مع فندق الفيصلية     ¡

تنظيم أمسية مدارك الشعرية       ¡

حفل تكريم المتطوعين بالجمعية   ¡

توقيع اتفاقية استثمار أرض الجمعية بالرس  ¡

توقيع اتفاقية رعاية كتاب بطاقات التهاني بنك الرياض   ¡

توقيع اتفاقية رعاية كتاب بطاقات التهاني شركة الكهرباء   ¡

مشاركة الجمعية في معرض مصاحب لندوة حقوق ذوي اإلعاقة   ¡

تنظيم ندوة اإلعالم التطوعي    ¡

ورشة عمل وسائل التواصل   ¡

مشاركة الجمعية بالمعرض المصاحب للمؤتمر األول لذوي اإلعاقة   ¡

مشاركة الجمعية في لقاء مؤسسي مركز الملك سلمان   ¡

تنظيم حملة حمض الفوليك   ¡

توقيع اتفاقية ايزي تكسي  ¡

مشاركة الجمعية في معرض الكتاب ¡

تقري��ر عن األعض��اء العاملين واألعضاء 
الجدد عن عام 2016م

وحدة األعضاء: 
بل��غ إجمالي عدد األعضاء العاملين بالجمعي��ة العمومية الذين وفوا بالتزاماتهم  ¡

المالية ممن يحق لهم التصويت )877( عضوًا للعام 2016م وتتم متابعة برنامج 
تسديد التزامات العضوية باستمرار. 

تم خالل العام المنصرم )2016م( استقطاب )224( عضوًا، وجاء توزيعهم على  ¡
مراكز الجمعية على النحو التالي: 

247 250
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0

38

61

151512
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13
3

37

220

36
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88

68
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37

الرس الباحة عسير حائل الجوف المدينة جدة مكة الرياض مراكز

37 7 68 88 40 134 36 220 247  العاملين

37 3 13 30 12 15 15 61 38  الجدد
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رسم بياني يبين توزيع األعضاء العاملين المسددين
خالل عام 2016م

مركز المدينة المنورة، 134

مركز الرس، 37

األمانة العامة ومركز الرياض، 247

مركز مكة المكرمة، 220

مركز الباحة، 7

مركز جدة، 36

مركز الجوف، 40

مركز حائل، 88

مركز عسير، 68

رسم بياني يبين توزيع األعضاء الجدد خالل عام 2016م

مركز المدينة المنورة، 15

مركز الرس، 37

األمانة العامة ومركز الرياض، 38

مركز مكة المكرمة، 61

مركز الباحة، 3

مركز جدة، 15

مركز الجوف، 12

مركز حائل، 30

مركز عسير، 13
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مبادرة »اهلل يعطيك خيرها«
في اطار الرؤية الجديدة التي انطلقت خالل العام 2016م، 
والتي تتضمن إعادة هيكل��ة ومراجعة اتفاقيات التعاون، 
و تكثيف الحشد اإلعالمي والفعاليات المصاحبة، وصياغة 
أهداف محدثة للمرحلة القادمة استكمااًل لإلنجازات التي 

تمت منذ انطالق المبادرة، فقد تحقق مايلي:
أصبحت المبادرة وشعارها عالمة معروفة بالسالمة والسياقة اآلمنة.  ¡
اس��تقطاب تجم��ع تطوعي مه��م ومنظومة متكامل��ة لف��رق تطوعية تغطي  ¡

فعاليات وسائر المناطق.
اس��تطاعت المبادرة أن تخلق حراك مجتمعي واسع وتقود حمالت التوعية في  ¡

المملكة وفي جميع القطاعات و المؤسسات.
نجحت المبادرة في ادراج التوعية بالسياقة اآلمنة والسالمة المرورية كأحد أهم  ¡

“برامج المسئولية االجتماعية“وخدمة المجتمع في القطاعاتالحكومية والخاصة 
واألهلية.

اإلعالن عن برنامج توعوي نسائي موجة لألسرة وركاب السيارة أثناء التنقل باسم  ¡
“سالمة أس��رتي“ وتكليف فريق عمل نسائي إلدارته، وتشكيل لجنة من الجهات 
المعنية برئاس��ة عضو ش��رف الجمعية صاحبة السمو الملكي األميرة هيفاء بنت 

فيصل بن فهد بن عبد العزيز أل سعود. 
المش��ترك ف��ي  ¡ التدري��ب  نش��اط  التعلي��م وب��دء  التع��اون م��ع وزارة  اط��الق 

مناطق المملكة.
اطالق هاشتاق )#أنا_مشارك( والذى القى أقبااًل واسع النطاق. ¡
الحص��ول عل��ى الجائ��زة الذهبي��ة ألفض��ل برنام��ج توع��وي ف��ي دول الخلي��ج  ¡

لعام 2016م.
الحص��ول عل��ى جائزة رواد التس��ويق ألفضل حملة تس��ويقية بوس��ائل التواصل  ¡

االجتماعي عبر هاشتاق )أنا مشارك(.

أهم البرامج: 
اط��الق برنام��ج إذاعي تفاعلي على الهواء باس��م »حديث قب��ل الحادث« وهو  ¡

موجه للش��باب في محطة رياضية اس��تهدف الس��ائق والركاب بالتعاون ثالثون 
حلقة 

مذكرات تعاون تحت التنفيذ: 
يجري االعداد لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع كل من:الهيئة العامة للسياحة  ¡

و الت��راث الوطني.، وزارة الصحة، الهيئة العامة للهالل األحمر الس��عودي، وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، وزارة النقل 

فيما يتواصل التعاون مع الشركاء 
ش��ركة أرامكو السعودية، ش��ركة الكهرباء السعودية، ش��ركة توكيالت الجزيرة  ¡

للسيارات، شركة الوعالن للسيارات، شركة المجدوعي للسيارات 
وفي مجال الحضور الرياض��ي تم توقيع مذكرات لتعزيز الحضور الرياضي وإقامة  ¡

مناسبات رياضية بالتعاون مع نادي األهلي ونادي الشباب.

االتفاقيات مع الشركات و المؤسسات 
شركة تمر، شركة اإللكترونيات المتقدمة، شركة تكافل الراجحي، شركة اكسون  ¡

موبيل، ش��ركة الهوشان، مطابع هال شركة التعدين العربية السعودية )معادن(، 
شركة الش��رق االوسط للكابالت المتخصصة)مسك(، شركة فاروق ومأمون تمر، 

البنك األول.
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اطالق برنامج »سالمة أسرتي« 
ه��و برنام��ج توعوي وتثقيفي لألس��ر و ال��ركاب بصورة عام��ة عن التوعية بالس��المة 

المرورية والركوب اآلمن و التنقل في المركبة، ويهدف الى  

العمل على ترس��يخ ثقافة التطوع، وجذب العناصر النسائية النشطة لدعم برنامج  ¡
»سالمة أسرتي«

التركيز على محور التدريب لتأهيل فرق التوعية النسائية. ¡
تعزي��ز وتوثيق العالقات مع الجهات الفاعلة )جامعات البنات، الكليات، المدارس،  ¡

س��يدات االعمال، الملتقيات النسائية، مجلس الشورى والمؤسسات االقتصادية 
والتعليمية ذات العالقة( لنشر رسالة البرنامج بالتوعية والتثقيف 

صناعة أحداث إلبراز برنامج »سالمة أسرتي«.  ¡
تكثي��ف حض��ور القطاع النس��ائي ف��ي البرامج الحواري��ة، والندوات واألنش��طة  ¡

ذات العالقة.
عمل منصة إعالمية واسعة االنتشار لدعم البرنامج  ¡

الفعاليات واألنشطة 2016م 
تم تنفيذ العديد من الفعاليات واالنش��طة التوعوية في مختلف مناطق المملكة وقد 
شاركت مراكز الجمعية بالتعاون مع كل من: نقاط التفتيش بالطرق السريعة، ومدارس 

التعليم العام، والمعارض والمؤتمرات، وبرنامج افطار صائم 

وس��فارة الس��ودان، ومباريات كرة القدم، والفنادق، و بلغ عدد المتطوعين المشاركين 
بالفعاليات: 840 متطوع وبإجمالي ساعات تطوعية بلغ: 58.620 ساعه.

كم��ا تم تطوير الموقع االلكتروني للمبادرة ليصبح بوابة الكترونية تفاعلية مع جمهور 
المب��ادرة م��ع تطبي��ق خ��اص باألجه��زة الذكية،واطالق مش��روع »م��كارم االخالق« 

التطوعي االلكتروني إلدارة العملية التطوعية بالكامل.

وتمكن��ت المبادرة من وص��ول حملة )#أنا _ مش��ارك( بمواقع التواص��ل االجتماعي. 
إلى أرقام غير مس��بوقة، حيث بلغت أكثر من 27 مليون ظهور للهاش��تاق )#القيادة_ 
اآلمة_ وقاية _من _الحوادث(،وأكثر من 14 مليون مش��اهدة للتغريدة الرئيسية، أكثر 

من 120 ألف شخص غردوا بالمشاركة وااللتزام بربط الحزام والسياقة اآلمنة.
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التدريب والتعليم المستمر
ايمانًا من جمعية األطفال المعوقي��ن بأهمية التدريب والتطوير في تحقيق ومواكبة 
المتغي��رات ف��ي العملي��ة التأهيلية والعم��ل على اللح��اق بأحدث الطرق والوس��ائل 

المستخدمة على المستوى المحلي والعالمي فقد أنشأت وحدة التدريب والتطوير

تقديم برامج تدريبية وتعليمية متنوعة وحديثة، تتواكب مع االحتياجات والمس��تجدات 
المحلي��ة والعالمية ف��ي مجال التأهي��ل، والتي تعن��ى برفع كفاءة الكوادر البش��رية 
وتمكينه��م من تحقيق أهداف الجمعية، وتوطين وتعميم المعارف والمهارات.، وفي 

هذا االطار تم انجاز البرامج التالي’:

البرامج الداخلية 
عدد عنوان الدورة

المستفيدين

15دورة اإلسعافات األولية مقدمة من شركة مدارات الصحة

26دورة اإلنعاش الرئوي مركز رفاق الصحة للتدريب الصحي

دورة التحرش الجنسي لألطفال مقدمة من االخصائيات من جامعة االميرة 
10نورة بنت عبد الرحمن

دورة التحرش الجنسي لألمهات مقدمة من االخصائيات من جامعة األميرة 
17نورة بنت عبد الرحمن

10دورة الحاسب االلي لألطفال مقدمة من شركة ميكروسوفت

Quantum Rehab12

57معيار سوات

58دورة السلوكيات الغير مرغوبة

21دورة اإلسعافات األولية لألمهات من جامعة االميرة نورة

60محاضرة عالج المشاكل االسنان وصحة الفم

16قصتي

Patient Handling23

66دورة لصحة الفم واالسنان

4دورة اإلنعاش الرئوي دار النور

Craf172

85البرنامج الطبي د. بشير البشير

11برنامج التوعوي عن صحة الفم واالسنان

15دورة اإلنعاش الرئوي دار النور
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البرامج الخارجية
عدد عنوان الدورة

المستفيدين

The first Saudi Pediatric Neurology Society Symposium1

9اللعب ومشروع االستشارات المنزلية النظرية والبحث

9التدخل المبكر خالل األنشطة اليومية والروتينية لألطفال ذوي اإلعاقة 

4أعداد التقارير االحصائية

5االبداع اإلداري 

1االتصال االداري

3أداراه الوقت

 Spasticity Day Symposium & Workshop11

1االشراف االداري

1مهارات بناء فرق العمل

1مهارات السكرتارية االبداعية

3مهارات السكرتارية االبداعية

1مقابالت التوظيف

 4Th Pediatric Emergency Medicine5

1أداراه النزع في بيئة العمل

 Change Starts at Point
The Transformation Point9

1العروض التقديمية 

Pediatric Orthopedic update6

Emergency Health care worker and patient1

2عالج التأتأة

1التنسيق اإلداري 

Maximizing Potential Recovery in Stroke Rehab2

4th Cancer Pain Management Symposium1

1تطوير خدمات المستفيدين

6th orthopedic basic science course5

1االبداع اإلداري 

محاضرات التعليم المستمر 
عدد عنوان المحاضرة

المستفيدين

67التوحد

43الوجوه المتعددة – فهم دورة الحزن

60البيئة الحديثة لتعليم

79هشاشة العظام )المرض الصامت(

 Standard Precautions infections Preventions and Control at the
school

36

64العالج بتحميل الوزن

54 االقناع وأداراه الرأي العام

64أداراه االجهاد

 Hyper Nasality 66الخنف

Hip Surveillance Program 90برنامج متابعة مفصل الورك

Crouzon Syndrome 74متالزمه كرزون

التدري��ب الميدان��ي لع��دد 263 م��ن طلب��ة س��نة االمتياز ومنس��وبي 
التخصصات المختلفة بالجامعات السعودية

 استقبال 138 زائرة من منسوبات الجامعات في زيارات تدريبية. ¡

تنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية متنوعة استفاد منها 188 من األمهات  ¡
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المشروعات الخدمية واالستثمارية
االيضاحالمكانالعملم

جاري العمل في أعمال القاعدة الخرسانية الرئيسية بعد أن تم اإلنتهاء من كافة الدراسات والوثائق والكميات مكة المكرمةبرج األمير سلطان بن عبد العزيز1
والمواصفات بعد التعديالت األخيرة إلرتفاعات البرج حيث وصل إجمالي طوابق المشروع إلى 19 طابقًا. 

مكة المكرمةبرج الملك سلمان بن عبد العزيز2
العمل جاري بشكل مرضي في تنفيذ القاعدة الخرسانية الرئيسية. وتم اإلنتهاء من أعمال حفر موقع المطعم 
الكروي الرئيسي والعمل على تنفيذ القواعد الخرسانية المطلوبة. وتم اإلنتهاء من كافة الدراسات والوثائق 
والكميات والمواصفات بعد التعديالت األخيرة إلرتفاعات البرج حيث وصل إجمالي طوابق المشروع إلى 19 

طابقًا 

مكة المكرمةمباني عمالء موبايلي3
تم االنتهاء من إعداد كافة وثائق المشروع وتم طرحها في 2016/4/1م في منافسة عامة على المقاولين 
و االنتهاء من عملية الترسية، وتجهيز العقود التنفيذية, باإلضافة إلى طرح المشروع على المكاتب االستشارية. 

وتم تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 2016/10/11م

مكة المكرمةبرج عمالء بنده4
التربة وتم طرح أعمال الحفر لعدد من المقاولين وجاري التفاوض معهم بخصوص  تم استالم اختبارات تقرير 
مختصص  مكتب  من  المشروع  ووثائق  الهندسية  المخططات  كافة  إنهاء  وجاري  والمالية.  الفنية  عروضهم 
في مكة المكرمة وجاري المتابعة على إنهاء إجراءات الترخيص النهائي من الدفاع المدني وأمانة العاصمة 

المقدسة. 

5STC مكة المكرمةبرج األسهم الخيرية وبرج عمالء
تم االنتهاء من الرفوعات المساحية واستخراج رخصة اشتراطات البناء وتم االنتهاء من تقرير التربة وتم التنسيق 
وكافة  والكهروميكانيكية  والمعمارية  اإلنشائية  المخططات  عمل  في  )تبرعًا(  وعلمي  خطيب  مكتب  مع 
على  حاليًا  العمل  وجاري  الالزمة  التراخيص  الستخراج  المقدسة  العاصمة  ألمانة  لتقديمها  المشروع  وثائق 

الدراسات المرورية حسب طلب أمانة مكة.

العمل التنفيذي بالموقع جاري بشكل مرضي وتم اإلنتهاء من المرحلة األولى لكافة المباني الثالثة. وجاري جازانفرع مركز الجمعية6
العمل حاليًا على بناء البلك الداخلي والخارجي للمشروع. 

جازانالقاعة الكبرى للمناسبات ومتعدة األغراض7
تم اعتماد المخططات من بلدية جازان وتم اعتماد المخططات السالمة من قبل الدفاع المدني. وتم استخراج 
رخصة البناء. وتم اإلنتهاء من كافة المخططات, وتم طرح المشروع بمنافسة عامة على المقاولين, وجاري 

حاليًا عمل التحليل الفني والمالي لعطاءات المتقدمين لتنفيذ المشروع. 

تم اإلنجاز واالفتتاححائلالقاعة الخارجية لمركز الملك سلمان بن عبد العزيز8

للتنفيذ وتم تسليم الموقع للمقاول الباحةالقاعة الخارجية لفرع مركز الباحة9 تم االنتهاء من إعداد كافة وثائق المشروع المشروع وتم توقيع العقد 
ليباشر أعمال التنفيذ. 

الرياضتصميم وتأهيل مركز الملك فهد11
تم طرح المشروع على عدد من المكاتب الهندسية وتم ترسية أعمال التصاميم والدراسات الهندسية )معمارية 
العمل حاليًا على  للمشروع. وجار  المواصفات والكميات  إنشائية ميكانيكية كهربائية صحية( وإعداد جداول 

طرح المشروع للمقاولين. 

اإلنتهاء من أعمال تأهيل وصيانة المركز وجاري العمل حاليًا على إعادة تأهيل أعمال العزل الحراري والمائي مكة المكرمة صيانة مركز الجمعية 12
ألسطح المباني. 

 اإلنتهاء من الدراسات والتصاميم المعمارية للعقار حيث تمت التوصية االستثمارية على أن تكون عمارة منالرياضعقار الجمعية بشارع خالد بن الوليد 13
6 أدوار وقبو لمواقف السيارات ويكون النشاط تجاري مكتبي. 

القصيمالقاعة الخارجية لفرع مركز بالرس14
المقاول  على  التوصية  وتمت  المقاولين  على  المشروع  وطرح  المطلوبة  المخططات  كافة  من  اإلنتهاء 
األنسب عرض فنيًا وماليًا. وتمت مخاطبة المتبرع بإنشاء المشروع. وإبداء المتبرع بتنفيذ القاعة من خالل مقاول 

شركتهم. 

تم اإلستالم اإلبتدائي للمشروع. المدينة المنورة العمارة االستثمارية الخيرية )واحة السالم( 15

اإلنتهاء من كافة أعمال المسجد وتم اإلستالم حائل مسجد مركز الملك سلمان بن عبد العزيز 16

تم الطرح على عدة مقاولين و تشكيل لجنة فتح المظارف والمشروع جاهز للترسية. وبانتظار استالم األرض الرياض فرع مشروع مركز الجمعية بالشرق 17
إلكمال الالزم. 

تم طرح أعمال التصاميم للمكاتب الهندسية وجاري العمل على تقديم المخططات ألمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة مبنى جائزة سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن الكريم 20
تمهيدًا الستخراج التراخيص الالزمة. 
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الشئون المالية 
نظ��رًا الى طبيع��ة عم��ل اإلدارة المالية ومركزية الحس��ابات بالجمعي��ة التي تقتضي 
عالقات عمل وثيقة ومش��تركة وتكاملية بين اإلدارة بمختلف اقس��امها مع اإلدارات 
األخرى مثل إدارة الموارد البشرية وإدارة تنمية الموارد المالية، إضافة الى إدارة مراكز 
الجمعية خارج مدينة الرياض؛ فقد اشتملت المهام المنجزة خالل العام المالي 2016م 

على أمور عدة يمكن ايجازها فيما يلي:

العمل المحاسبي:
مراجعة وتحليل وقيد مصروفات الرواتب الشهرية. ¡
مراجعة وتسديد اشتراكات التأمينات الجتماعية لكل المراكز. ¡
مراجعة وصرف مستحقات الشركات والجهات األخرى. ¡
مراجعة وصرف مستحقات الموظفين. ¡
مراجعة وصرف عهد واستعاضات مراكز الجمعية. ¡
مراجع��ة ص��رف مس��تخلصات مقاولي التش��غيل بالمرك��ز، ودفع��ات مقاولي  ¡

اإلنشاءات.
اإلستالم والتسجيل المحاسبي إليرادات الجمعية. ¡
المتابعة والقيد إليرادات مشروع خير مكة المكرمة. ¡
مراجع��ة وإثبات اإليداعات المباش��رة بالحس��ابات البنكية ومطابقة كش��وفات  ¡

الحسابات البنكية.
تم إجراء األرشفة اإللكترونية لجميع المستندات المالية ومرفقاتها الصادرة خالل  ¡

العام المالي 2016م.
متابعة وتحصيل واستالم عائد األسهم المملوكة للجمعية وإيداعها في حساب  ¡

الجمعية.
متابعة وتحصيل واستالم إيجارات المشروعات االستثمارية المملوكة للجمعية. ¡
متابعة إجراءات تحديث حسابات الجمعية البنكية. ¡
مراجعة وإكمال القيود المحاس��بية المعامالت مخرجات المس��تودعات لجميع  ¡

المراكز.

المشتريات والمستودعات:
تش��كيل وحدة منفصلة للمش��تريات وس��يتم قريبًا إعداد التنظيم��ات الخاصة بها  ¡

وكذلك إعداد سجل الموردين.
ت��م تأمي��ن احتياجات ومش��تريات اإلدارات المختلفة حس��ب أنظمة المش��تريات  ¡

والمستودعات.

التمويل الشهري:
تم ربط التمويل الش��هري الخاص بالرواتب الشهرية للجمعية ومراكزها عن طريق البنك 

بحيث سيكون هناك أمر ثابت بتمويل المبلغ بتاريخ محدد خالل الشهر.

الميزانيات والتقارير:
تم إعداد الموازنة التقديرية للعام الجديد 2017م واعتمادها من مجلس اإلدارة. ¡
جاري مراجعة الس��جالت المحاس��بية لدى المحاس��ب القانوني إلصدار القوائم  ¡

المالية للعام 2016.

بيانات إحصائية:
وفيما يلي إحصائية عن المس��تندات المصدرة خالل عام 2016م حس��ب طبيعة  ¡

العمل:

سندات صرف شيكات.3052

شيك تم إصدارها.3312

سندات صرف نقدي.822

سند قبض شيكات.252

سند قبض نقدي.394

سند قيود يومية تم إعدادها.2166

سند ضافة للمستودع.98

سند صرف من المستودع.435
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منجزات تطويرية تمت خالل العام 
 ربط برنامج الحس��ابات مع مراكز الجمعية الخارجية، وتم تدريب محاسبي المراكز  ¡

على العمل من خالله ألثبات العمليات المالية مباشرة لبرنامج الحسابات.
ج��اري العمل على ربط برنامج الحس��ابات مع برنامج )مينا آيت��ك( الخاص بالموارد  ¡

البش��رية ليت��م من خالل��ه مراجعة وتس��جيل قي��د الرواتب الش��هرية آلي��ًا ببرنامج 
الحسابات.

 تخصيص وفتح حسابات بنكية إليرادات المراكز، وأخرى للتشغيل. ¡
 إعتماد مبلغ تمويل شهري للمراكز يتم تحويله مباشرة من الحساب الرئيسي إلى  ¡

حسابات تشغيل المراكز البنكية.

 فصل س��جالت حس��ابات التأمين��ات االجتماعي��ة للمراكز كال حس��ب المنطقة  ¡
الجغرافية واإلدارية التابع لها المراكز.

تبني تطوير نظام حاسوبي خاص باإليجارات وسيتم االنتهاء والعمل به قريبًا بإذن  ¡
اهلل تعالى.

 تدريب العديد من طالب الجامعات والكليات. ¡
 فتح حساب في البنك العربي )اون الين( الستعالم عن كشوفات الحساب. ¡
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 جائزة األمير س��لطان بن سلمان لحفظ 
القرآن الكريم لألطفال المعوقين

فعاليات الدورة العشرين:
أقيمت الدورة العشرين خالل الفترة من 27-1437/6/30ه� بمدينة الرياض وتقدم لها 
أكثر من 172 طفاًل فيما شارك في التصفيات والمراحل النهائية 103 طفاًل وطفلة.

رعى الحفل الختامي للبنين صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان آل سعود 
رئيس مجلس اإلدارة وفضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان 
الملك��ي وعض��و هيئة كبار العلماء وذلك ي��وم الثالثاء 1437/6/29ه��� بمركز الملك 
فهد بن عبدالعزيز آل س��عود لألطفال المعوقي��ن بالرياض وتم تكريم الفائزين الذين بلغ 

عددهم 15 فائزًا.

رعت الحفل النس��ائي صاحبة الس��مو الملكي األميرة الهنوف بن بنت بندر آل س��عود 
مساء يوم األربعاء 1437/6/30ه� وتم تكريم الفائزات الالتي بلغ عددهن 9 فائزات.

فعاليات الدورة الحادية والعشرين:
ب��دأ اإلعداد والتجهي��ز للجائزة في دورتها الحادية والعش��رين والتي تقرر إقامتها  ¡

بمدين��ة حائل في ض��وء ما تم إقراره في اجتماع األمان��ة العامة األول المنعقد 
بتاري��خ 1437/7/14ه��� المواف��ق2016/4/21م والخط��ة المعتم��دة بالجدول 
الزمني إلقامة فعاليات الجائزة. وتم تش��كيل مجموعات العمل اإلدارية والفنية 
ومجموعة اإلسكان والتنقالت والخدمات و مجموعة العالقات العامة واإلعالم 

و مجموعة العمل النسائية و مجموعة الشؤون المالية.

اس��تقبلت األمانة العامة 170 طلبًا للمشاركة في الدورة، وتم اجراء التصفيات  ¡
للمشاركين والمشاركات من منطقة الرياض بمقر المركز الرئيس لجمعية األطفال 

المعوقين، حيث شارك في هذه المرحلة 25 من البنين و15 من البنات، وتأهل 
م��ن هذه التصفيات 14 متس��ابقًا منهم 9 من البنين و5 م��ن البنات، ليبلغ عدد 
المترش��حين للمرحل��ة النهائية ممن انطبقت عليهم الش��روط م��ن جميع مناطق 
المملكة العربية الس��عودية ودول مجلس التعاون الخليجي 86 متسابقًا، حيث 
تأهل 54 متس��ابقًا، و32 متس��ابقة يمثلون عشرات الجمعيات ومدارس تحفيظ 

القرآن الكريم ومعاهد التأهيل.

احتش��د 86 طف��اًل وطفلة م��ن ذوي اإلعاقة على مدى ثالثة أي��ام في مدينة  ¡
حائ��ل للتنافس في المرحل��ة النهائية من الجائزة التي حظي��ت برعاية كريمة من 
صاحب الس��مو الملكي األمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز، أمير منطقة 
حائ��ل، حيث تفضل بتس��ليم الفائزي��ن جوائزهم في الحفل الختام��ي للبنين الذي 
أقي��م ي��وم الثالث��اء 29 جمادى الثان��ي بحضور صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لطان بن س��لمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال المعوقين 

وراعي الجائزة.
فيم��ا أقيم الحفل النس��ائي لتكري��م الفائزات تحت رعاية حرم س��مو أمير منطقة  ¡

حائل، صاحبة الس��مو االميرة هالة بنت عبد اهلل آل الش��يخ يوم االربعاء، الموافق 
23 جمادى االخرة 1438ه�.

مسابقة رتل الرمضانية لموظفي الجمعية وموظفاتها:
تم إقامة مسابقة قرآنية لموظفي وموظفات الجمعية ومركز الرياض في شهر  ¡

رمض��ان المبارك وق��د جاءت هذه المب��ادرة في إطار حرص الجمعي��ة على اثراء 
مبدأ التنافس الش��ريف بين موظفي وموظفات الجمعي��ة الذين بذلوا اوقاتهم 
ف��ي خدم��ة قضية اإلعاقة بكاف��ة جوانبها وربطهم بكتاب اهلل ع��ز وجل وتعزيز 
العالق��ات القائمة بين موظفيها وم��د أواصر المحبة والتنافس الش��ريف بينهم 

استشعارًا لمسؤوليتها االجتماعية تجاههم..
نظم��ت أمان��ة جائزة األمير س��لطان بن س��لمان لحف��ظ القران الكري��م لألطفال  ¡

المعوقين هذه المس��ابقة باسم )مس��ابقة رّتل الرمضانية لموظفي وموظفات 
الجمعية( حيث تقدم 24 موظفًا وموظفة للمش��اركة في فعاليات المس��ابقة 

والتي تمثلت في حفظ سورة الواقعة مع التالوة والتجويد.
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وأس��فرت النتائج ع��ن فوز 3موظفي��ن و3موظفات وذلك بعد إج��راء التصفيات  ¡
بينه��م في مجال الحفظ واالتقان وتطبيق أحكام التجويد والتالوة والترتيل وقد 

تم تكريمهم في حفل السحور السنوي لموظفي الجمعية.
-وقد عّبر المش��اركون والمش��اركات عن س��عادتهم البالغة بمثل هذه األنشطة  ¡

التي كانت تجربة تنافس��ية مفيدة، في العناية بكت��اب اهلل عز وجل كما قدموا 
ش��كرهم ألمان��ة الجمعي��ة متطلعين الس��تمرارها ف��ي األع��وام القادمة بإذن 

اهلل تعالى.
اعداد الئحة تنظيمية لهذه المسابقة. ¡
اعتماد المسابقة كنشاط سنوي في شهر رمضان لكافة مراكز الجمعية من قبل  ¡

سمو رئيس المجلس 

لجنة األوقاف
تم اصدار )135( ش��هادة صكوك أس��هم خيرية في عام 2016م لمش��روع خير  ¡
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تقنية المعلومات:
تولت إدارة الحاسب وتقنية المعلومات المهام التالية:

رب��ط برنامج بصم��ة الجديد م��ع برنامج الم��وارد البش��رية الموجود لدينا مس��بقًا  ¡
لكي يكون احتس��اب أوقات العمل بش��كل تلقائي وكذلك تفعيل ارسال رسائل 
ال��� SMS للموظفين الذين ليس لديهم بصمه ويتم ارس��ال الرس��الة عند الس��اعة 

العاشرة صباحا.
تغيي��ر النظام القدي��م Forefront والخاص بالحماية من االخت��راق باإلضافة إلى  ¡

التحك��م باألنترنت وخادم الربط االلكتروني للمراك��ز إلى الجهاز المصنع من قبل 
شركة SOPHOS والذي يقوم بتحقيق جميع هذه األهداف، وقد تم تركيب هذا 

الجهاز في المركز الرئيسي، كما تمت زيارة جميع المراكز لتركيب هذا الجهاز 
تجديد ترخيص برنامج مكافحة الفيروسات لجميع المراكز. ¡
اس��تمرار الدعم والتعدي��ل والتطوير على البرامج المصمم��ة من قبل فريق عمل  ¡

الجمعية.
¡  SMS وكذلك ش��راء رس��الة برنامج رس��ائل SMS تجدي��د االش��تراك ف��ي رس��ائل

المزدوجة.
تقديم الدعم الفني للبرامج المصممة خارج الجمعية. ¡

تغيير مجموعة من األجهزة والطابعات. ¡
صيانة األجهزة والطابعات. ¡
تقديم الدع��م الفني والمس��اعدة للموظفين في األمور التقني��ة التي يعجزون  ¡

عنها.
زيارة مركز الجوف لعمل تدريب على برنامجي التعليمي. ¡
تقديم الدعم الفني والمساعدة في حل المشاكل للمراكز األخرى. ¡
االنتهاء من تجهيز الجزء الخاص باألخصائيات النفسية  ¡
زيارة مركز مكة لتغيير الخوادم وعمل اإلعدادات الالزمة لألجهزة. ¡
عمل النس��خ االحتياط��ي الخارجي لجميع بيان��ات الخوادم من قاع��دة بيانات و  ¡

Active Directory وغيرها من البيانات المهمة في جميع المراكز 
تجهيز برنامج الحس��ابات للمحاسبين في جميع المراكز لكي يتم البدء العمل في  ¡

البرنامج من بداية السنة الجديدة 2017
بدء العمل على تجهيز النقل المرئي من خالل بعض المراكز ¡
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وحدة االتصاالت اإلدارية 
وحدة االتصاالت االدارية باألمانة العامة هي حلقة الوصل للمخاطبات الرسمية  ¡

بي��ن األمان��ة العامة والجه��ات الخارجية وكذل��ك بينها وبين مراكزها العش��رة، 
وتقوم االتصاالت بنفس الدور كحلقة وصل داخلية بين إدارات وأقس��ام األمانة 
ومركز الملك فهد بالرياض وبلغ ع��دد المعامالت المتداولة خالل العام 2015م 

8500 معاملة. 
تس��تقبل وح��دة االتصاالت اإلدارية يومي��ًا طلبات مس��اعدة أو طلبات عالج من  ¡

ذوي األطفال المعاقين، وكذلك استفس��ارات عن طلبات س��ابقة س��واء هاتفيًا 
أو بالحضور لمكتب االتصاالت بمعدل 1000 طلب خالل عام 2015م، وتس��جل 

الطلبات الجديدة في برنامج خاص بالمساعدات. 
م��ن مهام االتص��االت اإلدارية ارس��ال الدعوات لمناس��بات الجمعية وخالل عام  ¡

2015 ت��م ارس��ال دعوات لعدد من المناس��بات بلغ اجمال��ي عددها بضع االف 
تقريبًا.

تراجع الوحدة موظفي إدارات وأقسام أمانة الجمعية ومركز الرياض لالستفسار  ¡
ع��ن المعام��الت كم��ا يتواصل بعض موظف��ي المراكز م��ع االتص��االت هاتفيًا 
لالستفس��ار عن المعامالت وتقدر عدد االستفس��ارات خالل عام 2015 نحو ثالثة 

االف استفسار تقريبًا
تتول��ى الوحدة متابعة توقي��ع محاضر مجل��س اإلدارة ولجان��ه الفرعية وكذلك  ¡

محاضر األمانة العامة بالجمعية، ومن ثم تفريغ قرارتها وتوصياتها ببرنامج مخصص 
لذلك وبلغ عدد المحاضر خالل لعام 2015،م 15 محضر. 

م��ع بداي��ة العام الحال��ي 2016 م نفذت االتص��االت اإلدارية برنام��ج االتصاالت  ¡
اإلداري��ة الجدي��د والذي اطلق عليه اس��م “بك��س“ وتم تدري��ب الموظفين على 

استخدامه ويتميز البرنامج بالتالي: 
يرب��ط جميع إدارات وأقس��ام الجمعي��ة ومراكزه��ا إلكترونيًا بحيث ترس��ل  ¡

المعاملة من المرسل مباشرة إلى المرسل أليه إلكترونيًا ويمكن
أرفاق مستندات وصور بها، ويتميز البرنامج بالتالي: ¡

يتحك��م البرنام��ج في كافة عمليات المراس��الت من خ��الل تجميعها في مصدر  ¡
مركزي واحد إلدارة كل المراسالت وتتبع سير العمل ومراقبته بسهولة

منح صالحيات لكل مستخدم تمكنه من القيام بالمهام المطلوبة منه فقط. ¡
تتب��ع المهام والوقت اإلجمالي في س��ير عملي��ات المراس��الت وتوفير أدوات  ¡

مراقبة ومتابعة لحالة تعقب المراسالت.
إمكاني��ة تفويض مس��تخدم اخ��ر أثناء إج��ازة المس��تخدم األصلي لل��رد ومتابعة  ¡

المراسالت.
لكل مراسلة رقم مرجعي وباركود يمكن طباعته والبحث عنه.  ¡
البرنامج يعمل باللغة العربية واإلنجليزية.  ¡
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مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض 
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مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض 
ع��زز المرك��ز الرئي��س للجمعي��ة موقعه كأكب��ر حاضن��ة لبرام��ج الرعاية 
المتخصصة لألطف��ال المعوقين في المملكة بوص��ول أعداد األطفال 
المش��مولين بخدمات��ه العالجية والتعليمية خالل الع��ام المنصرم وحده 
ال��ى 1590 طف��اًل وطفل��ة، منهم نح��و 900 طفاًل تلق��وا برامج رعاية 
تأهيلي��ة طبية، هذا الى جانب أكثر من 300 طفاًل من أصخاب الظروف 

الخاصة استفادوا من برامج الخدمات االجتماعية.
ل��م يقتص��ر دور المركز على الجان��ب التأهيلي الخدمي، بل ب��ات مرجعية تدريبية  ¡

لتنمية المهارات البش��رية الوطنية الراغبة في التخصص في قطاع التأهيل، حيث 
احتض��ن المرك��ز خالل العام الفائ��ت وح��ده 940 متدربًا من الجامع��ات ومراكز 

الرعاية ومنسوبي الوزارات المختلفة.
تص��در المركز صفوف برام��ج التوعية الوطنية من خ��الل منظومة من المبادرات  ¡

والفعاليات واألنش��طة بلغ عددها خالل العام المنص��رم نحو 100 فاعلية كبرى 
حظي��ت برعايات س��امية وش��راكة م��ن كبريات المؤسس��ات الوطني��ة وتفاعل 

جماهيري يعكس ثقة المجتمع في أداء الجمعية ورسالتها. 
ش��هد العام الفائت تدش��ين ش��راكات اس��تراتيجية جديدة بين المرك��ز وعدد من  ¡

المنش��ئات العلمية واإلعالمي��ة والتجارية، االم��ر الذي يمثل ظهي��رًا يدعم قدرة 
المركز على االستمرار والتطوير.

يتجس��د تمازج أدوار األمان��ة العامة للجمعي��ة ومركز الرياض في تس��خير خبرات  ¡
القدرات البش��رية العاملة في المركز لمس��اندة جهود باق��ي مراكز الجمعية، و 

تقديم الدعم اللوجستى، فنيًا واداريًا وماليًا واعالميًا. 
عل��ى صعيد التأهي��ل،ً  نجح المركز ف��ي تطبيق برنامج الدمج الش��امل ألول مرة،  ¡

وتفعيل مش��روع اإلعاقة الجسدية والصحية المعد من قبل الوزارة لدعم طالبات 
الجمعي��ة في الم��دارس في جميع المراحل الدراس��ية، و دم��ج الدفعة األولى 
للطالب غير الناطقين في المرحلة المتوس��طة، وكذلك دمج أطفال برنامج فصل 
التدخ��ل المبكر في روض��ات وزارة التعليم، الى جانب عق��د اتفاقية مع عدد من 

المدارس األهلية لتخفيض الرسوم ألطفال الجمعية.

األنشطة والبرامج: 
المشاركة في مهرجان األمير سلطان للجواد العربي   ¡
تنفيذ جرب الكرسي )الجنادرية(   ¡
تنظيم المهرجان األول لألسر المنتجة ذوي اإلعاقة   ¡
تنظيم عدد من ملتقيات التوظيف. ¡
تكريم األسر المنتجة   ¡
المشاركة في مهرجان “حركات“    ¡
تصوير فيلم “موبايلي“   ¡
تنظيم معرض “سلمان في عيوننا“   ¡
برنامج إفطار صائم شهر رمضان الكريم  ¡
حملة “الجاي أفضل” سحور األطفال ¡
استضافة تغطية مباراة السوبر     ¡
المشاركة معرض “حكايا مسك“  ¡
تنظيم أمسية “مدارك الشعرية“ ¡
مشاركة أطفال الجمعية في حفل شركة الوطنية للدواجن  ¡
تنظيم حفل اليوم الوطني  ¡
تنظيم مناسبة بدء العام الدراسي    ¡
اقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة   ¡
تنظيم مسيرة الدراجة النارية بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة   ¡
تنظيم حفل تكريم بطاقات التهاني  ¡
تنظيم حفل بمناسبة اليوم الوطني.  ¡
تنظيم برنامج جرب الكرسي في )برنامج زد رصيدك( ¡
اس��تقبال العش��رات من زيارات المس��ئولين وضيوف للمملكة وممثلين لجهات  ¡

رسمية وتجارية وإعالمية.
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برامج الخدمة االجتماعية
األطفال المشمولون ببرامج الخدمة

937أطفال العيادات الخارجية والمساكن

125األطفال المقبولون

160األطفال غير مقبولين

21األطفال غير السعوديين

29أطفال استجابتهم غير واضحة

405الخدمات غير المباشرة 

93أطفال المدرسة

15الحاالت الفردية )مشاكل اجتماعية(

107خدمات )طالبي المساعدة(

15الزيارات المنزلية

صرف 312 جهازًا مساعدًا ألصحاب الظروف الخاصة   ¡
تنظيم 16 محاضرة وجلسة ارشادية  ¡
تدريب 8 ا خصائيات وطالبات بأقسام الخدمة االجتماعية ¡
تأمين برنامج اإلس��كان المجاني لعدد خمس��ة أسر من القادمين من خارج منطقة  ¡

الرياض 
تنظيم 11 نشاط ترفيهي لألطفال. ¡
في اطار االتفاقية بين الجمعية ونظارات المها تم تأمين نظارات طبية لعدد )10(  ¡

أطفال من األسر أصحاب الظروف الخاصة.
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المهارات التي اكتسبها أطفال المركز خالل العام 
عدد األطفال المهارات المكتسبة

74األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

36األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

34األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

6األطفال الذين تعلموا المشي بالعكاز

13األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

27األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

33األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

63األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

74

    36

    63

    19

    4
    18

    11

    13    73
    12

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
باستخدام الكمبيوتر

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

834

عدد األطفال المهارات المكتسبة

12األطفال الذين تعلموا الكالم بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

19األطفال الذين تعلموا الكتابة

27األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

4األطفال الذين تعلموا الكتابة باستخدام الكمبيوتر

18األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

43األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

11األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

األطفال المميزين نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة و 
73تحسنت حالتهم بشكل كبير
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مركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة

45

44



مركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة 
بالتوازي مع تفوق��ه على صعيد حجم ونوعية برامج الرعاية المتخصصة، 
برز دور المركز بش��كل ملفت فيما يتعلق ببرامج تدريب القدرات البش��رية 
الدارس��ة والعاملة في قطاع الرعاي��ة، اذ احتضن المركز أكثر من 1300 
متدربًا ومتدربة خالل العام المنصرم في ندوات ومحاضرات وورش عمل 
متخصصة في مج��االت العالج والتعليم والخدم��ة االجتماعية والتربية 
الخاصة، وحق��ق المركز انجازًا قياس��يًا في أعداد األطفال المش��مولين 
بالرعاي��ة العالجية التأهيلية ليصل ألول م��رة في تاريخه الى 538 طفاًل 

وطفلة، فيما احتضن القسم التعليمي أكثر من 300 طالبًا وطالبة.

ش��هد المركز أعدادًا غير مس��بوقة من الحاالت الجديدة خ��الل العام المنصرم، اذ  ¡
وصل عددهم الى 117 طفاًل انضموا حديثًا للمركز.

وبنفس الوتي��رة حقق المركز تفوقًا في أعداد األطفال الذين تحس��نت حاالتهم  ¡
بشكل ملحوظ خالل العام، حيث وصل عددهم الى 66 طفاًل.

األنشطة والبرامج:
 نج��ح المرك��ز في تبني العديد من األنش��طة والفعاليات التس��ويقية الهادفة لحش��د 

الدعم المادي والعيني لمساندة نفقات التشغيل ومن ذلك: 
تأمين أجهزة طبية حديثة ألقسام العالج والتأهيل الطبيعي والوظيفي. ¡
تنظيم برنامج »جدة غير مع سلمان الخير«   ¡
تنظي��م 73 محاض��رة علمية وثقافية وتوعوية بمش��اركة المئ��ات من قطاعات  ¡

مختلفة.

تنظيم مسابقة »المملكة بألوانهم«2« ¡
تنظيم نشاط »نحن الوطن«  ¡
تنظيم مهرجان »حديث األرض«. ¡
إقامة نشاط علمي بمناسبة يوم العالج الطبيعي ¡
شارك منسوبو ومنسوبات المركز في 21 دورة تدريبية خارجية متخصصة  ¡
احتضن المركز خمس ورش عمل بمشاركة نخبة من المتخصصين  ¡
استقبل المركز 71متدربًا ومتدربة طوال العام يمثلون جامعات وكليات متنوعة. ¡
تسويق بطاقات ابداع األطفال على عدد من الشركات والبنوك.  ¡
تنظيم احتفالية ضخمة بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة  ¡
تجديد اتفاقيات تعاون مع ش��ركة ايكيا للعام الثال��ث على التوالي بتفاعل مميز  ¡

من عمالء الشركة. 
العمل على استقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية  ¡
وفي مجال أنشطة التواصل، استقبل المركز 46 زيارة لشخصيات عامة وممثلي  ¡

جهات دبلوماسية ومؤسسات وشركات ونجوم رياضيين، 
توقيع اتفاقية دعم مع النادي األهلي السعودي لتخصيص جزء من ريع المباريات  ¡

لصالح الجمعية.
برز األداء اإلعالمي للمركز بالتعاون مع وس��ائل االع��الم المكتوبة وااللكترونية  ¡

حيث أصدر المركز270 خبرًا وتقريرًا صحفيا
تف��وق المركز في التواج��د في الفعاليات الجماهيرية، وم��ن ذلك احتفال نادي  ¡

االتحاد بمرور 90 عامًا على تأسيسه.
اس��تقطب المركز عضوي��ة 15 عضوًا جدي��دًا انضموا للجمعي��ة العمومية خالل  ¡

العام الماضي.
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المهارات التي أكتسبها أطفال المركز خالل العام المنصرم
عدد األطفال المهارات المكتسبة

86األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

47األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

30األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

14األطفال الذين تعلموا المشي بالعكاز

30األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

39األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

59األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

43األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

عدد األطفال المهارات المكتسبة

5األطفال الذين تعلموا الكالم بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

28األطفال الذين تعلموا الكتابة

46األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

4األطفال الذين تعلموا الكتابة باستخدام الكمبيوتر

30األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

31األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

41األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

األطفال المميزين نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة و 
66تحسنت حالتهم بشكل كبير

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

86

    47

    43

    28

    4
    30

    41

    30    66
    5

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
باستخدام الكمبيوتر

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

599
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مركز األمير سلطان بن عبد العزيز 
بالمدينة المنورة
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مرك��ز األمي��ر س��لطان ب��ن عب��د العزيز 
بالمدينة المنورة

ب��رز أداء مركز األمير س��لطان بن عبد العزيز بالمدين��ة المنورة على كافة 
الصع��د خالل الع��ام 2016م، األمر الذي حظى بتقدير خاص من س��مو 
رئيس المجلس لدى زيارة س��موه التفقدي��ة، واطالعه على النتائج التي 
تحققت س��واء على صعيد تطوير برام��ج الرعاية، أو زيادة أعداد األطفال 
المش��مولين بالخدم��ة، أو توفير أحدث منظومة م��ن التجهيزات للعالج 

والتأهيل، أو برامج تنمية الموارد، أو برامج الدمج واكتساب المهارات.
وتصاع��دت بش��كل ملحوظ أعداد األطفال المس��تفيدين من برام��ج المركز لتصل الى 
482 طف��اًل، منهم 267 طفاًل تلق��وا رعاية عالجية تأهيلية، و 215 طفاًل انتس��بوا 
الى القسم التعليمي، وهي أرقام تجسد تفاعل االسر مع جهود تطوير الخدمة وحجم 
االستفادة المحققة ألطفالهم، األمر الذي كشف عنه استبيان نظمه المركز لرصد أراء 
عينة عشوائية من أولياء األمور في مبادرة مميزة القت ترحيبًا واسعًا، وعكست مدى 

الرضا عن األداء. 

ويرصد التقرير التالي مالمح ذلك اإلنجاز:
انش��اء معمل للعالج الوظيفي، وتأمين أجهزة حديث��ة للعالج الطبيعي والعالج  ¡

الوظيفي تبرعًا من مؤسسة باجري 
تنظي��م ن��دوة )اضاءات ف��ي التعامل م��ع ذوي اإلعاقة(، وهي الن��دوة الرابعة  ¡

للمركز بحضور نخبة من المتخصصين.
تنظيم برنامج تدريب كيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة بين الجودة والتطبيق. ¡
إقامة برنامج تدريبي وورش عمل عن الش��لل الدماغي بمش��اركة كبار المختصين  ¡

بالجمعية.
تحقي��ق الهدف العام اس��تقطاب أعضاء ج��دد لعضوية الجمعية لثالث س��نوات  ¡

متتالية.

ف��ي إط��ار التعاون م��ع جامعة طيبة ت��م تدريب عدد م��ن طالبات قس��م اللغة  ¡
والتخاطب بالمركز

توقي��ع اتفاقية دعم مع مؤسس��ة س��الم بن محف��وظ الخيرية لتطبيق مش��روع  ¡
الجودة.

تفعيل برنامج التأمين الطبي ألطفال المركز بدعم من ش��ركة أسمنت ينبع للعام  ¡
الثاني على التوالي لعدد 300 طفل.

اس��تقطب المركز 15 عضوًا جديدًا انضم��وا للجمعية العمومية، كإضافة مميزة  ¡
لما يحظى به من ثقة من أهل المدينة المنورة.

األنشطة والبرامج:
إقامة مراكز إعالمية خالل شهر رمضان في ساحات المسجد النبوي. ¡
إقامة احتفالية بمناس��بة اليوم العالمي لإلعاقة بالمش��اركة مع عدد من مراكز  ¡

المعوقين.
تنفيذ عدة ملتقيات لبرنامج توظيف المعوقين. ¡
استكمال احتياجات المركز من الكوادر المتخصصة. ¡
تعزيز برنامج دمج األطفال المعوقين بالتعاون مع مدارس التعليم العام والخاص. ¡
حص��ول طالب المركز على مراكز متقدمة في جائزة األمير س��لطان بن س��لمان  ¡

لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين.
تنظيم لقاءات لألمهات بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة. ¡
تبن��ى المركز لفكرة إقامة حديقة خاصة بالمعوقين، االمر الذى حظى بموافقة  ¡

أمانة منطقة المدينة المنورة.
توفير وجبات إفطار لألطفال المركز من قبل اوقاف جبرت بالمدينة المنورة ¡
انجاز مشروع مبني واحة السالم الخيري االستثماري وتأجيره. ¡
تفعيل اتفاقية شركة مياه طيبة للعام الثاني علي التوالي كمصدر لدعم المركز. ¡
تأمي��ن مقاعد وط��اوالت طبية لألطفال ش��ديد اإلعاقة في القس��م التعليمي،  ¡

وتجديد أرضيات القسم الطبي 
تجهيز قاعة المحاضرات وتوقيع اتفاقية الستثماره  ¡
جدولة المركز ضمن المعالم المهمة لزوار المدينة المنورة من ضيوف المملكة. ¡
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المهارات التي اكتسبها اطفال المركز خالل العام
عدد األطفال المهارات المكتسبة

9األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

4األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

7األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

10األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

12األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

41األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

32األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

عدد األطفال المهارات المكتسبة

17األطفال الذين تعلموا الكالم بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

25األطفال الذين تعلموا الكتابة

10األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

12األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

9األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

4األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

األطفال المميزين نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة و 
12تحسنت حالتهم بشكل كبير

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

9

    4

    32

    25

    10
12

    4

    10    12
    17

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
بصعوبة

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

204
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مركز الملك سلمان لرعاية األطفال 
المعوقين بحائل 
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مرك��ز الملك س��لمان لرعاي��ة األطفال 
المعوقين بحائل

بزيادة تصل نس��بتها الى نحو 40%، حقق القس��م التعليمي بمركز الملك 
س��لمان في حائل انجازًا في أعداد األطفال المش��مولين ببرامج الرعاية 
التعليمي��ة والتربوي��ة، حيث وص��ل عددهم ألول مرة من��ذ افتتاح المركز 
قبل عش��ر سنوات الى 130 طالبًا وطالبة، وعلى صعيد الرعاية العالجية 

والتأهيلية احتضن المركز 180 طفاًل، منهم 22 طفاًل انضموا حديثًا.
كما قدم المركز خدمات رعاية اجتماعية لعدد 52 طفاًل، منهم 10 أطفال اس��تفادوا 

من صندوق الخدمة االجتماعية..

األنشطة والبرامج: 
ل��م يقتص��ر أداء المرك��ز على الصعيد الخدم��ي، بل عزز دوره ف��ي خدمة مجتمع  ¡

منطق��ة حائل من خالل اتاحة الفرصة لطالب وطالبات جامعة حائل لتلقى برامج 
تدريبية عملية في العالج الطبيعي، وعالج االسنان، وعالج عيوب النطق

حظي المركز بتفاعل مميز من المواطنين لالنضمام لعضوية الجمعية العمومية،  ¡
إذ بلغ عدد األعضاء الجدد الذين انضموا العام الماضي 30 عضوا.

نظ��م المرك��ز ملتقيي��ن لتوظي��ف األش��خاص ذوي اإلعاق��ة بتفاع��ل مميز من  ¡
مؤسسات القطاع الخاص، تم خاللهما اتاحة فرص التوظيف لعدد 32 شخصًا.

ضمن برنامج الزيارات الداخلية والخارجية اس��تقبل المركز ونظم أكثر من 90 زيارة  ¡
لوفود واماكن تمثل قطاعات عدة طوال العام.

تنظيم برنامج “جرب الكرسي“ في 12 مناسبة مختلفة. ¡

وث��ق المركز عالقة الش��راكة م��ع جامعة حائل من خالل تفعي��ل برنامج “أجر كل  ¡
شهر” الذي يمثل مصدرًا رئيسًا لدعم نفقات تشغيل المركز.

أقام المركز 10 محاضرات تدريبية توعوية ألمهات األطفال. ¡

شارك منسوبو ومنسوبات المركز في ثالث ندوات علمية. ¡

عزز المركز من تواجده في األنش��طة الرياضية والفعاليات االجتماعية مثل رالي  ¡
حائل، واليوم الوطني، واليوم العالمي لإلعاقة، وتواجد أطفال المركز في 28 

فاعلية حيوية طوال العام في اطار برنامج الدمج.
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المهارات التي اكتسبها اطفال المركز خالل العام
عدد االطفالالمهارات المكتسبة

16األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

7األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

6األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

3األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

3األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

4األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

9األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

عدد االطفالالمهارات المكتسبة

6األطفال الذين تعلموا الكالم بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

5األطفال الذين تعلموا الكتابة

2األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

6األطفال الذين تعلموا الكتابة باستخدام الكمبيوتر

1األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

1األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

األطفال المميزين نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة و 
21تحسنت حالتهم بشكل كبير

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

16

    7

    9

    5

    6
    1

    --

    3    21
    6

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
باستخدام الكمبيوتر

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

90
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مركز مكة المكرمة 
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مركز مكة المكرمة 
بنفس الوتيرة من تميز األداء، يواصل مركز مكة المكرمة دوره اإلنساني 
الخدمي منذ افتتاحه عام 1419ه�، وخالل العام المنصرم وحده احتضن 
المرك��ز 375 طفاًل وطفلة، تلقى 287 طفاًل منهم برامج رعاية عالجية 
وتأهيلية، واس��تقبل القسم التعليمي 88 طالبًا وطالبة، منهم 22 طالبًا 
وطالبة انضموا حديثًا مع بدء العام الدراسي، وتفوق المركز مجددًا في 

مواصلة تطبيق برنامج الدمج الذي شمل 13 طالبًا وطالبة. 
وألول م��رة منذ افتتاح المركز يصل عدد األطف��ال الذين تم تقييم حاالتهم خالل  ¡

العام الى 72 طفاًل، وهو ما يعكس حجم االقبال على خدمات المركز، وتصاعد 
االعداد المتطلعة لبرامجه.

تمك��ن المركز من تطبيق برنامج الدمج بنجاح على 13 طالبًا وطالبة بعد اكتمال  ¡
برامج التأهيل.

وعلى صعيد األنشطة والفعاليات:
تصدر مركز مكة المكرمة س��باق المراكز في اس��تقطاب األعضاء، اذ نجح العام  ¡

المنصرم في حشد عضوية 61 عضوا جديدًا.
المش��اركة ف��ي احتفالية منطق��ه جدة التاريخي��ة بالتعاون مع جمعي��ة الثقافة  ¡

والفنون واعداد لوحات بمشاركة أطفالنا وتقديم عروض تراثيه تاريخيه.
المش��اركة ف��ي ماراثون “هيا نمش��ي معًا 4“ ال��ذى نظمه مرك��ز العون بجدة  ¡

وبمشاركة مجموعة من المراكز المختصة
تنظي��م حفل خي��ر مكة 3 الخي��ري االس��تثماري برعاية صاحبة الس��مو الملكي  ¡

االميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز 
تنظيم معرض “سعودية” السنوي الموجه لألسر المنتجة وشابات االعمال برعاية  ¡

صاحبة السمو الملكي االميرة نايفة بنت سعود بن عبد العزيز ومشاركة الجاليتين 
التركية واالندونيسية ضيوف شرف 

تنظيم الس��حور الرمضاني بمش��اركة عضوات الجمعية وسيدات االعمال بهدف  ¡
التعريف بأنشطة الجمعية 

تنظيم زيارة س��مو رئيس مجلس إدارة الجمعية لمش��روع خير مكة االس��تثماري  ¡
الخيري  

توقيع اتفاقيه مع شركة أرامكو بدعم للمركز بتوفير أجهزة طبيه وتعليميه  ¡
تصميم منتج خاص بالجمعية وتم تسويقه من خالل نقاط بيع مدروسة  ¡
تنظيم حفل المعايدة بعيد األضحى المبارك من قسم العالقات العامة لمنسوبي  ¡

الجمعية 
االحتف��ال بالي��وم الوطني للمملك��ة بحض��ور إدارة النادي األهلي الس��عودي  ¡

وشخصيات إعالمية وبرعاية شركة فقيه للدواجن
تنظيم االحتفال باليوم العالمي للمعلم ¡
المش��اركة في االحتفال اليوم العالمي للطفولة بالتعاون مع مستش��فى حراء  ¡

العام بسوق الضيافة التجاري بمكة المكرمة
تنظيم االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة  ¡
االحتف��ال بالي��وم العالم��ي لإلعاقة بمدين��ة المل��ك عب��داهلل االقتصادية تحت  ¡

شعار“تعالوا نعيش يومنا 
كة  ¡ ر لمش��ا ا تنظيم الحفل الختامي لمعرض مسابقة المملكة بألوانهم الثانية 

بمجموع��ه من لوحات لألطفال المركز وفوز لوحة الطالبة إرادة الحارثي بالمركز 
األول على المراكز في المسابقة

تأمي��ن كراس��ي متحرك��ة بش��عار الجمعية في س��احات الح��رم المك��ي للزوار  ¡
والمعتمرين طوال العام  

تنظي��م زيارات لوف��ود تمثل 21 جهة تجاري��ة وتعليمية وحكومي��ة لمقر المركز  ¡
لالطالع على الخدمات التي يقدمها 

تنظي��م 6 رحالت تعليمية ترفيهية لألطفال منس��وبي المركز الى الحرم المكي  ¡
ومكتبات وأندية رياضية ومتاجر.

تنظيم 26 ندوة ومحاضرة تعليمية وتدريبية بمشاركة منسوبات المركز وأمهات  ¡
األطفال.

قدم المركز برامج تدريبية لمنسوبات الجامعة في تخصصات مختلفة. ¡
تميز المركز بحضور الفت في كافة وسائل االعالم طوال العام. ¡
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المهارات التي اكتسبها اطفال المركز خالل العام
عدد االطفالالمهارات المكتسبة

8األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

21األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

46األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

13األطفال الذين تعلموا المشي بالعكاز

60األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

91األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

44األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

31األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

عدد االطفالالمهارات المكتسبة

54األطفال الذين تعلموا الكتابة

88األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

17األطفال الذين تعلموا الكتابة باستخدام الكمبيوتر

20األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

75األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

41األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

األطفال المميزين نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة و 
12تحسنت حالتهم بشكل كبير

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

8

    21

    31

    54

    17
    20

    41

    60    12
    44

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
باستخدام الكمبيوتر

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

621
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مركز عسير
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مركز عسير 
ضاعف مركز عسير من أعداد األطفال المخدومين، محققًا رقمًا 
قياسيًا هو األكبر منذ افتتاحه، حيث وصل عدد األطفال الذين 
استقبلهم القسم الطبي 248 طفاًل وطفلة، تلقوا برامج رعاية 
عالجي��ة وتأهيلية متنوع��ة، االمر الذي يعك��س تنامي الثقة 
في أداء المركز، ووصول رسالته الى قطاع عريض من أهالي 
المنطق��ة، فيما وصل عدد األطفال المنتس��بين الى القس��م 
التعليم��ي 94 طابًا وطالب��ة، بعد أن نج��ح المركز في تطبيق 

برنامج الدمج على 11 طالبًا وطالبة خالل العام الدراسي.

األنشطة والبرامج:
استقطب المركز 13 عضوًا جديدًا انضموا للجمعية العمومية ليصل عدد األعضاء  ¡

من أبناء المنطقة الى 71 عضوًا 

برز حضور المركز بشكل الفت في األنشطة االجتماعية والثقافية في المنطقة،  ¡
مثل مهرجان أبها، واليوم الوطني، واليوم العالمي لإلعاقة.

نظم المركز ملتقيات لتوظيف المعوقين بتفاعل مميز من الشركات والمؤسسات،  ¡
وأتاح 20 فرصة توظيف.

استقبل المركز ضيوف ووفود تمثل 13 جهة حكومية وتجارية. ¡

نظم المركز 15 فاعلية ونشاط توعوي وثقافي ورياضي بمشاركة األطفال. ¡

كثف المركز من تنظيم فاعلية “جرب الكرس��ي“ لتصل الى 11 فاعلية بمشاركة  ¡
مسئولين ورجال أعمال وكتاب.

اس��تقطب المركز عدد من المتطوعات اس��همن بجهود ملموس��ة في أنشطة  ¡
المركز.

تميز المركز بحضور اعالمي ملموس في الصحف الورقية وااللكترونية. ¡

يتيح المركز فرص التدريب لطالبات األقسام المتخصصة من جامعة أبها. ¡
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المهارات التي اكتسبها اطفال المركز خالل العام
عدد االطفالالمهارات المكتسبة

26األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

8األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

3األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

2األطفال الذين تعلموا المشي بالعكاز

8األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

5األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

6األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

عدد االطفالالمهارات المكتسبة

6األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

9األطفال الذين تعلموا الكتابة

11األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

5األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

11األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

7األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

األطفال المميزين نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة و 
10تحسنت حالتهم بشكل كبير

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

26

    8

    6

    9

    11
    5

    7

    8    10
    6

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
بصعوبة

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

117
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مركز الجوف
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مركز الجوف 
حق��ق مرك��ز الج��وف نقلة ملموس��ة ف��ي أع��داد األطفال 
المخدومين سواء في األقسام العالجية أو األقسام التعليمية، 
اذ استقبل القسم الطبي وحده 87 طفاًل وطفلة خالل العام، 
فيما وصلت نس��بة الزيادة في أعداد األطفال المنتسبين الى 
القسم التعليمي الى 300% ليصل عددهم الى 44 طفاًل بعد 
اكتمال تجهيزات المبني الجديد، واستكمال فريق العمل، كما 
نج��ح المركز في مواجهة العديد م��ن الصعوبات التي كانت 
تواجه التزام االسر بمواعيد برامج الرعاية والتأهيل، االمر الذي 
انعكس ايجابيًا على ارتفاع نس��بة الحضور، وأسهم في تفعيل 

برنامج الدمج ليشمل 9 من الطالب والطالبات.

األنشطة والبرامج: 
استقطب المركز 12عضوًا حجديدًا للجمعية العمومية، وجدد عضوية 11 عضوة. ¡

تنظيم فعاليات ليالي رمضانية لحشد الدعم. ¡

المشاركة في معرض الكتاب. ¡

تنظيم محاضرات تثقيفية توعوية لألمهات والدارسات. ¡

المشاركة في بطولة العاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة. ¡

المشاركة في مهرجان “المملكة بألوانهم“  ¡

تفعيل مبادرة “اهلل يعطيك خيرها“ بالتعاون مع وزارة التعليم. ¡

تنظيم العديد من األنشطة في مناسبات وطنية واجتماعية مثل اليوم الوطني،  ¡
يوم الصحة النفسية، واليوم العالمي لإلعاقة.

تنظيم نشاط مواكب لمهرجان الجنادرية. ¡

استقبال وفود زائرة تمثل 20 جهة حكومية وتعليمية. ¡

اتاح��ة الفرص��ة لطالبات قس��م العالج الطبيع��ي بجامعة الج��وف لتلقي برامج  ¡
تدريبية.
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المهارات التي اكتسبها اطفال المركز خالل العام
عدد األطفال المهارات المكتسبة

3األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

5األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

6األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

5األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

7األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

8األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

6األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

عدد األطفال المهارات المكتسبة

3األطفال الذين تعلموا الكالم بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

18األطفال الذين تعلموا الكتابة

14األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

4األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

3األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

3األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

3

    5

    6

    18

    14
    4

    3

    5    --
    3

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
بصعوبة

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

85
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مركز جنوب الرياض 
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مركز جنوب الرياض
يؤك��د مركز جنوب الري��اض عامًا بعد أخر أن��ه أحد أهم وأنجح 
مبادرات الجمعية على صعيد التوس��ع االفقي وانشاء مراكز 
باألحي��اء األكثر كثافة س��كانيًا، فخالل الع��ام المنصرم وحده 
احتضن المركز 244 طفاًل تلقوا برامج رعاية عالجية وتأهيلية، 
فيما وصل عدد األطفال المس��تفيدين م��ن البرامج التعليمية 
والتربوي��ة ال��ى 116 طالب��ًا وطالبة وهو رقم قياس��ي جديد 
للمرك��ز، وبالتوازي م��ع ذلك تمكن المركز م��ن تطبيق برنامج 
الدمج عل��ى 20 طالبًا وطالبة اكمل��وا تأهيلهم بالمركز خالل 

العام الماضي، واستقبل 22 طالبًا جديدًا.
األنشطة والبرامج: 

ابرام اتفاقية تعاون مع مجمع أفاق لطب االسنان لتقديم خدمات عالجية مجانية  ¡
ال طفال المركز.

تنظيم عدد من المحاضرات الثقافية والتوعوية بمشاركة باحثات اجتماعيات. ¡

انتاج فيلم تسجيلي يوثق نجاحات أطفال المركز. ¡

تطبيق البرنامج االرشادي ألمهات األطفال المستجدين. ¡

تفعيل برنامج “تثقيف االم والطفل” بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية  ¡

المشاركة في مهرجان “مسرح الطفل“ في مركز الملك فهد الثقافي  ¡

اس��تقطاب 22 متطوع��ة أس��همن بجه��ود ممي��زة ف��ي األقس��ام التعليمي��ة  ¡
والسكرتارية والخدمة االجتماعية.

تنظيم الس��حور الخيري “أمس��ية خير 2” على ش��رف االميرة جواهر بنت خالد بن  ¡
تركي.

المشاركة في معرض “المملكة بألوانهم.” ¡

تكريم األمهات المثاليات والمعلمات المثاليات والموظفات الالتي أكملن 20  ¡
عامًا من العمل في الجمعية.

استقبال وفود تمثل 38 جهة حكومية وتعليمية. ¡

أتاح المركز فرص التدريب العملي لعدد 52 طالبة من أقسام الخدمة االجتماعية  ¡
والتربية الخاصة بجامعة الملك سعود.

تنظيم أنش��طة في مناس��بات الي��وم الوطني، واليوم العالم��ي لإلعاقة، ويوم  ¡
الصحة، ويوم الغذاء العالمي 

المش��اركة في عدد من البرامج واألنشطة الخارجية مثل برنامج “تالحم وتراحم“،  ¡
وبرنامج “تعديل المسار“ والمهرجان الثقافي.

تنظيم حفل تخريج الطالب والطالبات على ش��رف س��مو األميرة نوف بنت فهد  ¡
بن ناصر بن عبد العزيز.

تنظيم حملة ضمن مبادرة “اهلل يعطيك خيرها“. ¡

تدريب أمهات األطفال الذين شملهم برنامج الدمج. ¡

فازت مش��اركة القس��م التعليمي بالمركز في المهرجان الثقافي الثاني بجائزة  ¡
أفضل ركن 

فوز طالبة من المركز بجائزة الدورة 20 من مس��ابقة األمير س��لطان بن س��لمان  ¡
لحفظ القرآن الكريم 

انتاج فيلم تسجيلي يوثق إنجازات األطفال  ¡

عام 2016. ¡

توزيع أكثر من 1400 هديه طوال العام على أطفال المركز  ¡
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المهارات التي اكتسبها اطفال المركز خالل العام 
عدد االطفالالمهارات المكتسبة

10األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

6األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

4األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

10األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

5األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

عدد االطفالالمهارات المكتسبة

3األطفال الذين تعلموا الكتابة

49األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

2األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

20األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

7األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

10

    6

    5

    3

    49
    2

    7

4    --
    10

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة
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مركز الرس 
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مركز الرس
تزايد ع��دد األطفال الذين تلقوا خدم��ات عالجية تأهيلية في 
مركز الجمعية بالرس بنسبة تصل الى 100%، اذ بلغ عدد خالل 
الع��ام المنصرم 66 طفاًل، فيما احتضن القس��م التعليمي 56 
طالب��ًا وطالب��ة، منهم 14 انضم��وا الى المرك��ز حديثًا مع بدء 
العام الدراس��ي، وش��مل برنام��ج الدمج ثالثة ط��الب اكملوا 
تأهيله��م، وأكثر ما تفوق به المركز هو حجم التفاعل من أبناء 
منطقة القصي��م الذين لبوا دعوة االنضمام لعضوية الجمعية 

بشكل متنامي.

األنشطة والبرامج:
استقبل المركز وفود تمثل 31 جهة حكومية وتجارية وتعليمية. ¡

اس��تقطاب 37 عض��وًا جديدًا لالنضمام للجمعية العمومي��ة خالل العام الفائت،  ¡
وه��و ما يمثل انج��ازًا للمركز يعكس الثقة التي حظى به��ا في منطقة القصيم 

بوجه عام.

تنظي��م عدد من المحاضرات والندوات الثقافية بمش��اركة نخبة من المتخصصين  ¡
في مجاالت طبية واجتماعية.

تنظيم أنشطة وفعاليات في مناسبات اليوم الوطني، واليوم العالمي لإلعاقة،  ¡
ويوم الصحة، ويوم الدفاع المدني.

التعاون مع مستشفى الرس العام لخدمة أطفال المركز. ¡

تنظيم عدد من الرحالت الترفيهية والثقافية لألطفال. ¡

تنظيم حفل تخريج الطالب والطالبات. ¡

المشاركة في مهرجان “ابتسامة“ الخيري  ¡

تنظيم حملة مساندة لمبادرة “ اهلل يعطيك خيرها“ ¡

التنس��يق مع مجموعة س��اكورا التطوعي��ة إلقامة عدد من األنش��طة التعليمية  ¡
لألطفال.

تنظيم مهرجان مصغر على هامش الجنادرية. ¡

تنظيم دورة عن اإلسعافات األولية بمشاركة مستشفى الرس. ¡

مش��اركة أطفال المركز في منافس��ات جائزة األمير س��لطان بن س��لمان لحفظ  ¡
القرآن الكريم.
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المهارات التي اكتسبها اطفال المركز خالل العام
عدد االطفالالمهارات المكتسبة

6األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

2األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

12األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

13األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

22األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

6األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

4األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

عدد االطفالالمهارات المكتسبة

2األطفال الذين تعلموا الكالم بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

16األطفال الذين تعلموا الكتابة

18األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

16األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

18األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

12األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

األطفال المميزين نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة و 
13تحسنت حالتهم بشكل كبير

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

6

    2

    4

    16

    18
    16

    12

    13    13
    2

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
باستخدام الكمبيوتر

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة
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مركز الباحة
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مركز الباحة 
 شهد العام المنصرم انجازًا مميزًا لمركز الباحة تمثل في تجاوز 
عدد األطفال المش��مولين ببرامجه العالجية والتعليمية 110 
طفاًل وطفلة ألول مرة منذ افتتاحه عام 1435ه�، منهم 73 
طفاًل تلقوا رعاية عالجية تأهيلية متكاملة، و37 طالبًا وطالبة 
التحق��وا بالقس��م التعليمي، كان عدد االط��الب الجدد منهم 
21 طالب��ًا وطالب��ة انضموا مع ب��دء العام الدراس��ي الحالي، 
فيما يواص��ل المركز تطبيق برنامج الدمج بتفاعل ملموس من 

المدارس العامة.

االنشطة والبرامج:
بدء المركز تفعيل برنامج العضوية للجمعية العمومية باستقطاب 3 أعضاء جدد. ¡

تنظيم ملتقيين لتوظيف المعوقين اتاحا عش��رات الفرص للتوظيف بالتعاون مع  ¡
الشركات والمؤسسات.

تنظي��م ملتق��ى “أنا أس��تطيع“ النس��ائي الخي��ري بمش��اركة عض��وات الجمعية  ¡
العمومية بالمنطقة.

تنظي��م مهرجان��ات احتفالي��ة في مناس��بات الي��وم الوطني، والي��وم العالمي  ¡
لإلعاقة، ويوم الدفاع المدني.

استقبال أكثر من 20 وفدًا يمثلون جهات حكومية وتجارية وتعليمية. ¡

تنظي��م ع��دد م��ن المحاض��رات والن��دوات الثقافي��ة التوعوية بحض��ور األمهات  ¡
والمهتمات بشئون اإلعاقة.

إقامة النادي الصيفي بدعم من بنك الرياض للعام الثاني على التوالي. ¡

كث��ف المركز من تواجده في الفعاليات التي تحظى بحضور جماهيري للتعريف  ¡
برسالته.

حظ��ى المرك��ز بتفاعل ملم��وس من عدد م��ن المتطوعات ش��اركن في تنظيم  ¡
األنشطة على مدار العام.

تواص��ل التنس��يق م��ع إدارة التربية الخاصة الس��تيعاب األطف��ال الذين ال تنطبق  ¡
عليهم شروط الجمعية.
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المهارات التي اكتسبها اطفال المركز خالل العام 
عدد األطفال المهارات المكتسبة

1األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية

3األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة

4األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

4األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

7األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

6األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

عدد األطفال المهارات المكتسبة

3األطفال الذين تعلموا الكتابة

2األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

3األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

5األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

7األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

إجمالي األطفال المخدومون خالل العام

1

    3

6

    3

    2
    3

    7

    4    --
    7

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستخدام المشاية )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا المشي 
باستقاللية دون مساعدة )10 خطوات(

األطفال الذين تعلموا 
الكالم بشكل بسيط

األطفال الذين تعلموا الكتابة

األطفال الذين تعلموا الكتابة 
باستخدام الكمبيوتر

األطفال الذين تعلموا ارتداء 
مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تدربوا على 
استخدام دورات المياه

األطفال الذين تعلموا االعتماد 
األطفال المميزون نظرًا إلى كونهم على أنفسهم في األكل

كانوا على نسبة كبيرة من اإلعاقة 
وتحسنت حالتهم بشكل كبير

األطفال الذين تعلموا الكالم 
بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة
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مركز الملك سلمان البحاث اإلعاقة
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مركز الملك سلمان البحاث اإلعاقة
قام المركز بتنفيذ العديد من الفعاليات والنش��اطات والبرامج 
البحثية خالل العام المنصرم 2016م. وذلك بالتنسيق والتعاون 
م��ع العديد م��ن الجهات المعني��ة بخدمات األش��خاص ذوي 

اإلعاقة في الداخل والخارج، ومن ذلك: 
عق��د المركز أكث��ر من )30( اجتماع��ًا داخل المركز، مع مس��ؤولين ومتخصصين  ¡

م��ن القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومن الجمعيات والمؤسس��ات األهلية 
المحلية واإلقليمية والدولية.

ق��ام المرك��ز بإع��داد تقرير الظ��ل الم��وازي للتقري��ر الحكومي، بالمش��اركة مع  ¡
الجمعيات والمؤسس��ات الخيرية ذات العالق��ة بخدمات اإلعاقة، والذي يتضمن 
م��ا تقوم به مؤسس��ات القطاع المدني تجاه األش��خاص ذوي اإلعاقة، واعتمد 
التقرير من س��مو رئيس مجل��س األمناء ورئي��س المجلس التنس��يقي للجمعيات 
الخيري��ة المعني��ة بخدمات األش��خاص ذوي اإلعاقة، وأرس��ل إلى رئي��س اللجنة 

الدولية التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في جنيف. 
شارك المركز في )16( ورشة عمل في مواضيع مختلفة، تتعلق بنشاط المركز،  ¡

منها )13( ورشة محلية، و )3( ورش دولية. 
قام��ت إدارة التدريب بالمرك��ز ضمن برنامجها األكاديمي لع��ام 2016م، بتقديم  ¡

)28( نش��اطًا تدريبي��ًا، ونفذ هذه األنش��طة )21( مدربًا ومحاض��رًا من مختلف 
الجنس��يات، وحضرها )1402( مش��اركًا، م��ن الجمعيات والمراك��ز، والمدارس، 
والقطاع��ات العامة والخاصة والمهتمين من مختل��ف مناطق المملكة العربية 

السعودية. 
ش��ارك المركز في س��تة معارض، باإلضافة إلى نشاطات المعرض المتنقل »علم  ¡

ينفع الناس«. 
ق��ام المرك��ز بتوقي��ع )5( مذكرات تع��اون مع كل م��ن وزارة العم��ل والتنمية  ¡

االجتماعية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.، المؤسس��ة العامة للتدريب 
التقني والمهني.

المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق، و كليات الشرق العربي.  ¡

 

مشروع الوقف الخيري للمركز:
يق��ع المش��روع في حي الس��فارات بلمدينة الري��اض، وهو مش��روع وقفي غير  ¡

ربحي. ويحتوي على )110( شقق فندقية خمسة نجوم باإلضافة إلى األعمال 
الخارجية.

ووصل��ت نس��بة اإلنجاز في المش��روع حتى نهاي��ة ع��ام 2016م )70%( تقريبًا،  ¡
وسيتم افتتاحه في سبتمبر 2017م بمشيئة اهلل. 

إدارة األبحاث:
 يتبن��ى المرك��ز ع��ددًا من النش��اطات البحثي��ة التي تهدف إل��ى تحقيق ش��عار المركز

)عل��م ينف��ع الن��اس( وتعتم��د منهجي��ة المركز عل��ى اس��تقطاب الش��راكات المحلية 
واإلقليمي��ة والعالمية للعمل تكامليًا وتفاعلي��ًا لبلورة أهداف وإقرار آلية للعمل يكون 
لها م��ردود وأثر إيجابي. وفيما يلي نبذة مختصرة عن متابعة تنفيذ المش��اريع والبرامج 

البحثية للمركز. 

إستراتيجيات األبحاث:
حدد المركز أربعة مجاالت اهتمام س��يكون لها تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على حياة المعوقين 

وهي:
إنشاء قاعدة بيانات موثوقة عن اإلعاقة. ¡
تطوير أساليب تشخيصية لصعوبات التعلم. ¡
دعم البحث المتقدم. ¡
إطالق مبادرات خاصة منتقاة بعناية. ¡

أولويات البحوث للمركز: 
ترتكز أولويات البحوث لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة على الجوانب التالية:

أساليب التشخيص والتصنيف لإلعاقة. ¡
التدخل المبكر. ¡
الشمل. ¡
التأثير االجتماعي واالقتصادي لإلعاقة. ¡
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تطوير أساليب تشخيصية لصعوبات التعلم:

مدة المشروعالجهات المشاركةاسم المشروع

5 سنواتمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة جامعة الملك عبدالعزيز تطوير اختبار التشخيص اللغوي 

20 شهرًامركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة. مكتب التربية العربي لدول الخليج اإلطار المرجعي لتطبيق مناهج التعليم العام على التالميذ ذوي اإلعاقة 

مستمرمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة وزارة التعليم جامعة الملك سعود اعداد الحقائب التدريبية و التدريب الميداني للمعلمين 

سنتانجامعة الملك سعود مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث. أثر التدريس االستجابي على االمهات واطفالهم من ذوي اضطراب التوحد 

مستمرمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة برنامج التأهيل الجامعي لطلبة صعوبات التعلم 

سنتانمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة مركز تقويم الطفل-الكويت تطوير اختبار الذاكرة العاملة 

برنامج “سلطان بن عبدالعزيز لألبحاث المتقدمة”
ويمثل دعم برنامج »س��لطان بن عبدالعزيز لألبحاث المتقدمة« ركيزة اساس��ية لمركز الملك س��لمان ألبحاث اإلعاقة الذي يؤمن ب�أن اس��تخدام األبحاث العلمية المتطورة، والتقنية 

الحديثة هو أفضل الطرق الواعدة لتحديد السبل الالزمة للوقاية من اإلعاقة. 

مدة المشروعالجهات المشاركةاسم المشروع

سنتانمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاثالتوصيف الوراثي للصمم والنمو في السعودية

سنتانمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاثبرنامج العوامل الوراثية للعمى وضعف اإلبصار في المملكة العربية السعودية 

أربع سنواتمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاثالبرنامج البحثي الشامل ومتعدد المؤسسات للدراسات جزيئية لإلضرابات القنوية الوراثية

ثالث سنواتمدينة الملك فهد الطبية - الرياضاالعاقة عند كبار السن

المبادرات الخاصة:

مدة المشروعالجهات المشاركةاسم المشروع

4 سنواتمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث وزارة الصحة، جامعة الملك سعود برنامج الصحة وضغوط الحياة 

مستمرمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث برنامج الفحص المبكر لحديثي الوالدة 

سنتانمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة. البنك اإلسالمي للتنمية.القرية العائلية
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أهداف المشاريع البحثية:
التوصيف الوراثي للصمم والنمو في السعودية. ¡

تصنيف األس��ر الس��عودية التي تعاني من الصم��م الخلقي بالش��كل المتنحي، 
وتحديد األش��كال األكثر ش��يوعا من الصمم الوراثي وتوزيعه��ا بالمملكة، ورفع 

كفاءة التدخل المبكر للوقاية من الصمم الوراثي.
برنام��ج العوام��ل الوراثي��ة للعم��ى وضعف اإلبص��ار في المملك��ة العربية  ¡

السعودية )معتمد(.
دراس��ة االختالالت الوراثية المس��ببة للعم��ى وضعف االبصار، وضع االس��اليب 

التشخيصية والوقائية لهذه األمراض.
البرنامج البحثي الش��امل ومتعدد المؤسسات للدراس��ات جزيئية لإلضرابات  ¡

القنوية الوراثية )مقترح(.
اإلعاقة عند كبار السن )مقترح(. ¡
برنامج الصحة وضغوط الحياة )معتمد(. ¡

يه��دف المس��ح الوطني للصح��ة وضغوط الحي��اة لتقييم العبء الذي ُتش��كله 
اضطرابات الصحة النفسية في المملكة العربية السعودية

برنامج الفحص المبكر لحديثي الوالدة )معتمد(. ¡
يه��دف البرنام��ج إلى االكتش��اف المبك��ر لألطف��ال المصابين ببع��ض األمراض 
الوراثية وأمراض الغدد الصماء المس��ببة لإلعاقات الذهنية والجس��مانية والتي 

يمكن عالجها قبل بدء األعراض.

أثر النتائج: 
أسهم البرنامج بالحد من حدوث اإلعاقات وتقليل تأثيرها. ¡
خفض معدالت اإلقامة بوحدات العناية المركزة. ¡
 توفي��ر مبال��غ كبيرة من ميزاني��ات الخدمات الصحي��ة والتأهيل )م��ا يقارب 500 ¡

مليون ريال(.
يعد البرنامج مصدرًا هامًا للمعلومات واإلحصاءات. ¡
برنامج الوصول الشامل.  ¡

يهدف المشروع إلى إيجاد بيئة مالئمة خالية من العوائق وفق معايير تصميمية 
للمبان��ي والطرق ووس��ائل المواص��الت وذلك لدم��ج ذوي االحتياجات الخاصة 

بالمجتمع.
تمكين الجميع من ممارس��ة حقوقهم في االعتماد على أنفسهم للوصول إلى 

أماكن العمل والمرافق العامة بكل يسر وسهولة وأمان.

المبادرات لعام 2016م
مشروع التدريب والتعليم عن بعد ألسر أطفال اضطراب طيف التوحد. ¡
توفير المادة التدريبية لألسر باللغة العربية وبأسلوب مبسط. ¡
وضع نظام االتصال والتواصل باستخدام الشبكة العنكبوتية »االنترنت«. ¡
المسح الوطني لصعوبات التعلم بالمملكة العربية السعودية.  ¡

يه��دف لتطوير اختب��ارات تربوي��ة ونفس��ية ومعرفية ونمائي��ة )الكتروني��ة( لفرز 
وتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم من سن )6 – 14( سنة.

إنشاء مكتبة الكترونية خاصة باإلعاقة باللغتين اإلنجليزية والعربية. ¡
ته��دف المبادرة لتوفي��ر المراجع العلمي��ة المتخصصة بأبح��اث باإلعاقة وكذلك  ¡

البحوث والدراسات، وإتاحتها للباحثين والمختصين وطلبة الدراسات العليا.
العمل على ترجمة االصدارات والبحوث المتميزة والدراسات العلمية ذات الصلة  ¡

باإلعاقة وذوي االعاقة والتي تهم شريحة واسعة من الباحثين والمختصين للغة 
العربية.
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جمعية األطفال المعوقين
مس�جلة بوزارة الشؤون االجتماعية برقم )49(

منطقة  الرياض–المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

كما في 31 ديسمبر 2016م 
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ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

اأن  للجمعية  العامة  والأمانة  الإدارة  جمل�س  عن  بالإنابة  ي�صعدين 
اأقدم لكم  ملخ�صًا لتقرير مراقب احل�صابات عن احل�صاب اخلتامي 
كما يف 2016/12/31م، وكما تتابعون ت�صهد اأرقام امليزانية تناميًا 
ملمو�صًا يعك�س 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  الطللالع  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،،،،،

ع�صو جمل�س الإدارة وامل�صرف املايل 
أسامة بن علي ماجد قباني

الإخوة والأخوات / اأع�صاء ال�صرف 

الإخوة والأخوات / اأع�صاء اجلمعية العمومية    املوقرين
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الداعمون لعام 2016م
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