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لالت�صال املجاين 1118 124 800
الرقم املوحد 920006222 

املوقع على الإنرتنت
 www.dca.org.sa

مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض
alriyadh@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

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

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

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

مركز مكة املكرمة
makkah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

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 الإلكرتوين

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

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

info@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين
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مجلس إدارة الجمعية
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االستاذ
عثمان بن حمد الفارس

الرئيس التنفيذي
مؤسسة الفارس لالتصاالت وتقنية المعلومات

رئيس لجنة تنمية الموارد المالية

الدكتور
محمد بن عبدالرحمن المهيزع

استشاري ورئيس قسم أعصاب األطفال 
بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الدكتورة 
ماجدة عبدالحميد بيسار

استشاري طب المعوقين والطب السلوكي

الدكتور 
طالل بن سليمان الحربي

مهندس استشاري

االستاذ 
حمد بن علي الشويعر

رئيس مجموعة الشويعر لالستثمار

الدكتور 
صالح بن حمد التويجري

رئيس لجنة التظلم

الدكتورة 
فوزية بنت محمد أخضر

مدرب معتمد بالمجلس الثقافي البريطاني
رئيسة لجنة األسرة

األستاذ 
حامد بن محمد العامود

رجل أعمال
رئيس لجنة الخدمة اإلجتماعية

الدكتور 
زايد بن صالح الزايد

رئيس قسم جراحة العظام
بمستشفي الملك فيصل التخصصي

رئيس المجموعة الفنية

األستاذالدكتور 
محسن بن علي فارس الحازمي

رئيس لجنة الرعاية

المهندس 
علي بن عثمان الزيد

الرئيس العام
لمكتب الزيد لالستشارات الهندسية

رئيس لجنة المشاريع

األستاذ 
أسامة بن علي ماجد قباني

رئيس مجلس إدارة مجموعة القباني
المشرف المالي للجمعية

رئيس اللجنة المالية

المهندس 
عبدالمحسن بن محمد الزكري

رئيس مجموعة الزكري
رئيس لجنة االستثمار

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم

نائب رئيس المجلس
رئيس اللجنة التنفيذية

صاحب السمو الملكي
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اإلخوة واألخوات. . أعضاء الشرف 
أعضاء الجمعية العمومية 

الشركاء الداعمون.. 

يش��رف مجل��س إدارة الجمعية وهو يختتم دورته الثانية عش��رة أن 
يضع بين أياديكم تقريرًا موجزًا يلقي الضوء على ما تم تحقيقه من 
إنجازات خالل عام 2017م. . العام األخير من تلك الدورة المفصلية 
الت��ي ش��هدت خطوات متمي��زة على صعيد مس��ارات س��تة تبنتها 
الجمعي��ة لتتوج بها تجربتها الثرية على م��دى أكثر من ثالثين عامًا، 
وشملت تلك المسارات : التوسع، والجودة، والشراكات، والتمويل، 

والتوعية، والحوكمة.
وبتوفيق من اهلل، ثم بدعم ورعاية حكومة س��يدي خادم الحرمين الش��ريفين، وتفاعل 
ومس��اندة أه��ل الخير، والش��ركات، والمؤسس��ات الوطنية تمكنا من قطع أش��واط 
ملموس��ة على المس��ارات كافة، بدءًا بالتوس��ع، حيث اس��تكملنا مظلة المراكز في 
عش��ر مناطق ومدن، ونستعد خالل الشهور القادمة الفتتاح المركز الحادي عشر في 
منطقة جازان، كما نجحت المراكز في تحقيق نتائج قياسية على صعيد أعداد األطفال 
المخدومين، وكذلك على صعيد أعداد المس��تفيدين من برنامج الدمج، واحتفينا ببروز 
العديد من النماذج المتفوقة التي اكتس��بت مه��ارات حركية وذهنية وحققت نبوغًا 

الفتًا في مسيرة التعليم العام. 
وس��عيًا لتطبي��ق أرق��ى معايي��ر الجودة ف��ي برامج الرعاية، ش��كلنا لجن��ة متخصصة، 
تس��اندها إدارة تنفيذية تتولى التنس��يق مع مؤسس��ة “كارف“ الدولية للحصول على 
ش��هادة الجودة العالمية في خدمات الرعاي��ة المتخصصة التي تقدمها المراكز، كما 
ش��رعنا في تنفيذ دراسة وطنية عن الصورة الذهنية للجمعية وهويتها، لتقييم مسيرة 
العقود الثالثة الماضية، واالس��تنارة بآراء متلقي الخدم��ات ودوائر عالقات الجمعية، 
كم��ا انتهينا من إع��ادة هيكلة الجمعي��ة، ومواءمات أعداد العاملي��ن و المخدومين 

بالمراكز في خطوة للتطوير والترشيد.
وعلى هذا المس��ار أيضًا ظلت الجمعية ش��ريكًا للدورة الخامس��ة عل��ى التوالي في 
تنظي��م أكبر مؤتمر دولي متخص��ص في اإلعاقة والتأهيل س��عيًا للتواصل مع أرقى 

مؤسسات الرعاية في العالم، واالستفادة من أحدث االبتكارات في هذا الصدد. 
واس��تثمارًا لرصيد الثقة المجتمعية في أدوار الجمعية، جددنا ش��راكتنا االس��تراتيجية 

مع العديد من المؤسس��ات الحكومية، واإلعالمية، والجامعات، والمنشآت التجارية، 
وتبنينا معًا آليات مبتكرة لضمان استمرارية التعاون، وتطوير البعض منها عبر مشروعات 
وقفية اس��تثمارية، تمثل مصادر دخل ثابتة تس��هم في دعم نفقات تش��غيل المراكز، 
خاص��ة في ظل النمو المطرد في ميزانية الجمعية والتي بلغت للعام المالي 2018 

م أكثر من 200 مليون ريال. 
وع��ززت الجمعي��ة من دورها التوعوي الوطني من خالل التوس��ع ف��ي مبادرة “اهلل 
يعطيك خيرها“ للتوعية بالس��ياقة اآلمنة، لمواجهة أحد أكثر أسباب اإلصابة باإلعاقة، 
ومبادرة “جرب الكرسي“ لحشد المساندة المجتمعية لحقوق ذوي اإلعاقة، هذا إلى 
جانب العديد من البرامج واألنش��طة التطوعية واالجتماعية التي تس��تهدف الوصول 

إلى قطاعات متعددة. 
وتفخ��ر الجمعي��ة اليوم بأنه��ا باتت المرج��ع األول للعم��ل الخيري في بالدن��ا، وصار 
أسلوب إدارتها أنموذجًا يحتذى في العمل اإلنساني، وقد شهد لها بذلك المدققون 
الخارجي��ون الذي��ن يتم تعيينهم م��ن قبل الدول��ة لمراجعة حس��اباتها بأنها من أفضل 
الجمعيات إدارة، وكفاءة، وأكثرها شفافية،وقد جاء في شهاداتهم نصًا أن “الجمعية 
تستحق اإلشادة لتطبيقها الشفافية والوضوح في أداء أعمالها، وحرصها على تطبيق 
أفضل السياسات والمعايير المحاسبية والمالية وتعاونها التام مع المراجع الخارجي“، 
مضيفي��ن أن حس��ن الخطط االس��تثمارية والتمويلي��ة في الجمعية يعكس إش��ارات 

إيجابية إلى استمرار أنشطتها المباركة.
وهو األم��ر الذي يمثل “إضافة لرصيد هذه المؤسس��ة الخيري��ة الرائدة من مصداقية 
وثقة ومكانة تس��تحقها في المجتمع، عطفًا على التزامها باستراتيجية عمل ومعايير 
أداء مهني��ة تطبقها على مدى ثالث��ة عقود، وخضوعها دوم��ًا للتقييم والتطوير من 

كبريات المؤسسات المعنية“. 
واس��محوا لي في هذا الس��ياق أن أرفع أس��مى آيات الش��كر والعرف��ان إلى مقام 
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل – الذي كان 
وراء الكثي��ر مما تحق��ق من إنجازات في مس��يرة الجمعية منذ نش��أتها وحتى اليوم، 
كما يس��عدني أن أتوجه بوافر الشكر الى أجهزة الدولة التي تفاعلت مع مشروعات 
الجمعية، وإلى الجامعات ووس��ائل اإلعالم، والشكر موصول لشركائنا من أهل الخير 

والشركات والمؤسسات، 
كما أتوجه بتحية امتنان وتقدير للزمالء والزميالت في مجلس إدارة الجمعية ولجانها 

التطوعية وكذلك للعاملين في كل مراكزها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق ...

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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مسارات األداء واالنجاز

التجويد: 
الشروع في تطبيق معايير كارف.   �

تكثيف برامج التدريب.   �
تحديث التجهيزات ومواكبة التطور   �

التقني. 
تطبيق مشروع االبتعاث الداخلي.  �

برنامج تأصيل الجودة.  �
المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس.  �

الشراكات:
أعضاء الشرف.  �

المؤسسات الحكومية والخيرية.   �
المنشآت التجارية والمالية.   �

الجامعات والمستشفيات والمدارس.  �
المؤسسات اإلعالمية.  �

التوسع:
تجهيز مركز جازان.   �

التوسع الرأسي وزيادة أعداد المستفيدين.  �
اس��تكمال فرق العم��ل في مراك��ز الجمعية   �

العشرة. 
تكثيف برامج الدمج.   �

ء
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التمويل:
مشروع “خير مكة“.  �

اتفاقي��ات التعاون )ش��ركة االتص��االت، بندة،   �
موبايلي، سابك، بنك ساب، مجموعة سامبا(.

برنامج العضوية.   �
األنشطة التجارية.   �

ابتكار قنوات لحشد التبرعات.   �

الحوكمة: 
استكمال سياسات ولوائح الحوكمة   �

والشفافية والمساءلة بالجمعية. 
إش��ادة المكت��ب المحاس��بي لوزارة   �

العمل والتنمية االجتماعية. 
تقدير المستشار القانوني للوزارة.   �

التواصل المجتمعي: 
المبادرة الوطنية “اهلل يعطيك خيرها“.   �

جائزة األمير سلطان لحفظ القرآن الكريم   �
       لألطفال المعوقين.

برنامج “جرب الكرسي“.  �
مبادرة التطوع.   �

الشراكة مع لجنة شباب رجال األعمال ذوي اإلعاقة.   �
طرح برنامج سفراء الجمعية.   �

الحضور اإلعالمي.   �
�  الفعاليات واألنشطة الثقافية. 
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الفصل األول
الرعاية والتأهيل

تمث��ل برامج الرعاي��ة قاطرة مس��ارات األداء في مراك��ز الجمعية، 
وتتولى لجنة الرعاية والتأهيل صياغة وإقرار استراتيجية العمل وفق 
منهجي��ة علمية، تتلخص رؤيتها في الوصول بخدمات الجمعية إلى 
أرقى مستوى ممكن في التأهيل العالجي والتربوي والتعليمي 

وفقًا للمعايير العالمية األكثر تطورًا. 

وخالل السنوات الثالثة الماضية، حققت الجمعية فتحًا فيما يتعلق 
ببرامج الدمج، والدمج الشامل الخاص بالطالب و الطالبات شديدي 
اإلعاق��ة الحركية حت��ى المرحل��ة الجامعية، ووصل ع��دد األطفال 
الذين اس��تفادوا م��ن برنامج الدمج في الم��دارس الى 194 طفاًل 
خالل العام الدراس��ي المنصرم. كما ش��هدت برامج التدخل المبكر 
والطفول��ة المبك��رة نقلة نوعية ف��ي أعداد المس��تفيدين، وعلى 
صعي��د الرعاية العالجية التأهيلية، ش��هدت مراك��ز الجمعية عملية 
تحدي��ث متكاملة، وحقق مقياس جلس��ات العالج والتأهيل ارتفاعًا 
غير مس��بوق، األمر الذي ضاعف من الحاالت التي تحس��نت بشكل 
كبي��ر لتصل إل��ى 223 طفاًل، كم��ا بدأن��ا برنامج الرعاية المس��ائية 

للفئات التي ال تنطبق عليها شروط القبول بالجمعية.
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أبرز اإلنجازات
تلقى 4878 طفاًل برامج رعاية متنوعة خالل العام.  �
قبول طالبات الدفعة األولى )بلس( في جامعة الملك سعود من الطالبات  �

خريجات الجمعية ألول مرة على مستوى المملكة.
تطبيق المعايير المهنية الخاصة بالمملكة على معلمات القسم التعليمي  �

بالجمعية وتصنيف أداء المعلمات بناء على درجاتهن.
تجهي��ز حقائ��ب المه��ارات اإلدراكي��ة واالجتماعي��ة واللغوية واألنش��طة  �

لألطفال من عمر الميالد إلى )12( سنة.
إدخال بيانات المراحل العمرية والمحاضرات واألنشطة في برنامج “جسور“.  �
الب��دء بمرحلة التطبيق التجريبي لمنه��ج الوحدات التعليمية لمرحلتي رياض  �

األطفال واالبتدائية.
تطبيق الدمج والدمج الشامل للطالب و الطالبات شديدي اإلعاقة الحركية  �

غير الناطقين من مس��تخدمي لغة )بل��س( في عدد من المدارس. و تطبيق 
التكنولوجي��ا المس��اعدة في التعلي��م وتدريب المعلم��ات واألطفال على 

استخدام األجهزة الجديدة. 
مراجعة معايير مؤشرات الجودة في التربية الخاصة وخدمات التأهيل. �
تطبيق المعايير المهنية للمش��رفين التربويين م��ن المركز الوطني للقياس  �

والتقويم التربوي مع معايير اإلشراف التربوي. 

تحديث تجهيزات ووس��ائل العالج الطبيعي والوظيف��ي، وبرنامج التكامل  �
الحسي في المراكز. 

منح المراكز صالحية تطبيق برنامج الرعاية المسائية.  �
تحقيق ارتفاع غير مس��بوق في أعداد المستفيدين من جلسات التأهيل بعد  �

تطبيق آلية جديدة للمنافسة بين المراكز وتقييم األداء. 
مضاعف��ة برامج التدريب على رأس العمل لف��رق التأهيل بالتعاون مع عدد  �

من الهيئات ومراكز التدريب. 
تكثي��ف أنش��طة الدمج الخارجية ف��ي مراحل التدخل المبك��ر، والتمهيدي،  �

واالبتدائي. 
تبني برنامج “تجربة أم“ في مراكز الجمعية، لتبادل الخبرات، وإبراز النجاحات  �

كقدوة. 
احت��الل أطف��ال مراكز الجمعية للمراتب األولى في ال��دورة 22 من جائزة  �

األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم. 
تفعي��ل برنامج “قصص النجاح“ الذي يبرز حاالت األطفال الذين اس��تطاعوا  �

تج��اوز تحدي��ات اإلعاقة في مراك��ز الجمعية، ووصل عدده��م خالل العام 
المنصرم إلى 223 طفاًل. 

إنتاج وسائل تعليمية لألطفال شديدي اإلعاقة.  �
استفاد 194 طفاًل من برنامج الدمج في مدارس التعليم العام بعد اكتمال  �

خدمات التأهيل. 
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الرعاية العالجية في أرقام

مكة جدةالرياضالخدمة
المكرمة

المدينة 
جنوب عسيرحائلالجوفالمنورة

إجماليالرسالباحةالرياض

8405383932458417225814688762840عدد األطفال الذين تمت خدمتهم 

22115782130315248672628842عدد األطفال الذين تم تقييمهم

313054555813801162692456111994610673448985988142818عدد جلسات العالج الطبيعي )فردي/مجموعات(

26954100742718732199610760294561612614326773810عدد جلسات العالج الوظيفي )فردي/مجموعات(

124524986219159093803781231966741969197242633عدد جلسات عيادة النطق و علل الكالم )فردي/مجموعات( 

813   6252 4381658313عدد زيارات عيادة األسنان

3759  623 192 1475126617231عدد جلسات المخدومين في ورشة الجبائر 

85991740669793248443221426842049328550 عدد زيارات أطفال المنازل وعيادة التمريض

118258717831481423553377348704230عدد الخدمات االجتماعية

162     2210320125عدد األطفال الذين استفادوا من خدمات البدلة الفضائية 

211   8  47853041عدد األطفال الذين استفادوا من خدمات التدخل المبكر 

39      131556عدد األطفال الذين استفادوا من خدمات التنبيه الحسي

111415284 696455311114عيادة العظام المشتركة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي
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الخدمات العالجية والتأهيلية

284
عيادة العظام المشتركة 

مع مستشفى الملك فيصل 
التخصصي

162
عدد األطفال الذين استفادوا 

من خدمات البدلة الفضائية

842
عدد األطفال الذين تم 

تقييمهم

142818
عدد جلسات العالج الطبيعي 

)فردي/مجموعات(

42633
عدد جلسات عيادة النطق و 

علل الكالم )فردي/مجموعات(

3759
عدد جلسات المخدومين في 

ورشة الجبائر 

211
عدد األطفال الذين 

استفادوا من خدمات 
التدخل المبكر 

2840
عدد األطفال الذين تمت 

خدمتهم

73810
عدد جلسات العالج الوظيفي 

)فردي/مجموعات(

4230
عدد الخدمات االجتماعية
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المهارات المكتسبة

مكة جدةالرياضالمهارات
المكرمة

المدينة 
جنوب عسيرحائلالجوفالمنورة

إجماليالرسالباحةالرياض

51613519261311134215األطفال الذين تعلموا المشي باستخدام المشاية 

593738911121091177األطفال الذين تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة 

13511161 4222461246األطفال الذين تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

48   1 2 92115األطفال الذين تعلموا المشي بالعكاز 

10218159 1841421396األطفال الذين تعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

13313148 3030373136األطفال الذين يستطيعون األكل بمساعدة

364439268821395190األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل جيد

5561373236527123241األطفال الذين تعلموا الكالم بشكل بسيط

162163 1255 1012األطفال الذين تعلموا الكالم بالتواصل بوسائل اتصال مساعدة

2338426107115516163األطفال الذين تعلموا الكتابة

4354411662238114217األطفال الذين تعلموا الكتابة بصعوبة

76 204 6 145225األطفال الذين تعلموا الكتابة باستخدام الكمبيوتر

231920476253897األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

3361341483125322204األطفال الذين تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

5217134 322435874األطفال الذين تدربوا على استخدام دورات المياه

194 70 16 8 12 12 23 21 15 80األطفال الذين تم دمجهم في المدارس 

6472713420422195230األطفال الذين تحسنت حالتهم بشكل كبير
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215
األطفال الذين تعلموا المشي 

باستخدام المشاية 

177
األطفال الذين تعلموا المشي 

باستقاللية دون مساعدة 

161
األطفال الذين تمكنوا من استخدام 

الكرسي المتحرك

48
األطفال الذين تعلموا المشي 

بالعكاز 

159
األطفال الذين تعلموا االعتماد 

على أنفسهم في األكل

148
األطفال الذين يستطيعون األكل 

بمساعدة

190
األطفال الذين تعلموا الكالم 

بشكل جيد

241
األطفال الذين تعلموا الكالم 

بشكل بسيط

63
األطفال الذين تعلموا الكالم 

بالتواصل بوسائل اتصال 
مساعدة

163
األطفال الذين تعلموا 

الكتابة

217
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

بصعوبة

76
األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الكمبيوتر

97
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

204
األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بمساعدة

134
األطفال الذين تدربوا على 

استخدام دورات المياه

194
األطفال الذين تم دمجهم 

في المدارس 

230
األطفال الذين تحسنت حالتهم 

بشكل كبير

االمهارات 
المكتسبة
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الرعاية التعليمية في أرقام

مكة الرياضالخدمات
المدينة جدةالمكرمة

جنوب الرسالباحةعسيرحائلالجوفالمنورة
إجماليالرياض

32232827151916121122205عدد موظفات القسم )بدون االختصاصية والسكن( 

عدد موظف��ات الفريق التعليمي المش��ارك م��ع الفريق الطبي 
624211101119)المساكن و االختصاصيات النفسيات(

1278835554562عدد الفصو ل الدراسية

31210000007عدد المساكن

724235396165541298744851192038إجمالي عدد األطفال المخدومين

مج
الد

ي 
مال

إج
ل 

صي
تف

118616866263137392052518عدد األطفال المسجلين في المدرسة

1515212942000000374عدد أطفال المساكن والتدخل

ع��دد أطف��ال الدم��ج والتدخل المبك��ر الخارجي 
13759260102000225)أطفال العيادات فقط(

ع��دد أطفال التقيي��م النفس��ي الخارجي )بدون 
303591735727894805167874المساكن والمدرسة(

األطف��ال غي��ر المقبولي��ن وتقدم له��م خدمات 
15400090514047جزئية )خمس جلسات لكل طفل(

5428223123263702126268عدد أطفال التقييم النفسي المسجلين في المدرسة

80211523121287016194عدد األطفال الذين تم دمجهم من المدرسة 

3422517161289522150عدد األطفال الجدد الذين تم تسجيلهم لهذا العام
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205
عدد موظفات القسم 

)بدون االختصاصية 
والسكن( 

19
عدد موظفات الفريق 
التعليمي المشارك مع 

الفريق الطبي )المساكن 
و االختصاصيات

 النفسيات(

62
عدد الفصو ل 

الدراسية

7
عدد المساكن

2038
إجمالي عدد األطفال 

المخدومين

518
عدد األطفال 

المسجلين في 
المدرسة

374
عدد أطفال 

المساكن والتدخل

225
عدد أطفال الدمج 

والتدخل المبكر الخارجي 
)أطفال العيادات فقط(

874
عدد أطفال التقييم 

النفسي الخارجي )بدون 
المساكن والمدرسة(

47
األطفال غير المقبولين 

وتقدم لهم خدمات جزئية 
)خمس جلسات لكل طفل(

268
عدد أطفال التقييم 

النفسي المسجلين في 
المدرسة

194
عدد األطفال الذين تم 
دمجهم من المدرسة 

150
عدد األطفال الجدد 

الذين تم تسجيلهم لهذا 
العام

الرعاية التعليمية في أرقام

ي الدمج
تفصيل إجمال
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الفصل الثاني
تطوير القدرات البشرية

باتت مراكز الجمعية بمثابة أكاديميات تدريب ليس فقط لمنسوبيها 
من الكفاءات البشرية المتخصصة، بل أيضًا للدارسين والعاملين في 
مج��االت رعاية وتأهي��ل ذوي اإلعاقة والعم��ل الخيري في كافة 
مناط��ق المملكة، وتحظى برامج التدري��ب التي تقدمها وتحتضنها 
الجمعي��ة باعتم��اد الجه��ات الصحي��ة والعلمي��ة المعني��ة، وتتنوع 
تخصص��ات برام��ج التدريب على رأس العمل الت��ي توفرها الجمعية 
لمنس��وبيها لتش��مل كافة قطاعات الخدم��ة المقدمة، ومن ذلك، 
برام��ج تأهيل المعلم��ات، وتطبيق معايير الج��ودة لالختصاصيات ، 
وبناء القدرات النسائية في القطاع الخيري، وتنمية الموارد المالية، 
وأنشطة التطوع، وصناعة البرامج،إلى جانب برامج تدريب األمهات، 
والباحثات، واألكاديمي��ات وأطباء االمتياز، وطالبات كليات العالج 
الطبيع��ي والع��الج والوظيف��ي والتمري��ض والرعاي��ة االجتماعية 

والنفسية. 
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أبرز اإلنجازات
تقديم برامج تدريب لعدد 260 طالبة من منسوبات أقسام : العالج الطبيعي  �

والع��الج والوظيفي والنط��ق والتربية الخاصة والخدم��ة االجتماعية في 
جامع��ات )الملك عب��د العزيز، والملك س��عود،واألميرة ن��ورة، وطيبة، وأم 

القرى، واإلمام محمد بن سعود، ودار الحكمة(.

تنظيم 6 ورش عمل عن اإلنعاش الرئوي استفاد منها 43 متدربة.  �

تنظيم دورة عن وسائل التواصل والمساندة البديلة بمشاركة 63 متدربًا.  �

مشاركة 4 اختصاصيات في دورة عن مهارات االتصال الفعال.  �

مش��اركة 41 من منس��وبي مركز الرياض في دورات تدريبية متنوعة حول  �
)مه��ارات التعام��ل، والطب النفس��ي، واإلبداع اإلداري،و أساس��يات أمن 

المعلومات وإدارة الوقت(.

تنظيم دورة عن الشلل الدماغي.  �

تنظيم ندوة عن حمض الفوليك.  �

برنامج تأهيل المعلمات في التعامل مع ذوي اإلعاقة.  �

ورشة عمل عن اضطرابات الطالقة الكالمية.  �

ورشة عمل عن بناء القدرات النسائية في القطاع غير الربحي.  �

المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للرعاية والتأهيل.  �

ورشة عمل عن صناعة المشاريع االجتماعية.  �

دورة عن التطوع.  �

ورشة عمل عن تجارب األمهات.  �

دورة عن وسائل وتقنيات التعليم في التربية الخاصة. �

دورة عن لغة التواصل )ماكنتون(.  �

برنامج تدريب عن السبورة التفاعلية.  �

ندوة عن )حقوق التأمين(. �

تس��جيل فري��ق من مرك��ز المدين��ة ف��ي برنام��ج تأثير للقي��ادات النس��ائية  �
بالجمعيات الخيرية. 

تطبيق استبيان للتقييم الذاتي للمعلمات.  �

إع��داد حقيبة لسلس��لة م��ن ورش العمل ألمه��ات أطفال التدخ��ل المبكر  �
والسكن.

العمل على تطبيق بنود بيكاسو للجودة في مركز المدينة المنورة.  �

دورة لموظف��ات القس��م التعليم��ي بمركز حائل في اإلس��عافات األولية  �
للحاالت الطارئة لألطفال. 

إقامة الورشة التدريبية األولى في الرسم والزخرفة والكوالج بمركز عسير. �
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الفصل الثالث
التجويد والتطوير

ف��ي إط��ار نهج الجمعية للس��عي بالوص��ول بخدماته��ا إلى كافة 
المناط��ق الت��ي تحت��اج إليها، عم��ل مجل��س اإلدارة خ��الل الدورة 
المنصرمة على محورين رئيس��ين، األول التوسع األفقي، من خالل 
إنشاء مركز جديد في منطقة جازان، تجري االستعدادات الفتتاحه 
خ��الل الع��ام المالي الجاري، والمحور اآلخر هو التوس��ع الرأس��ي 
الذي يس��تهدف مضاعفة أعداد المس��تفيدين م��ن برامج وخدمات 
مراك��ز الجمعي��ة، واس��تكمال وتطوي��ر التجهي��زات التقني��ة التي 
تتي��ح تعزيز المخرجات س��واء في األقس��ام التعليمي��ة أو العالجية 
التأهيلي��ة. وش��هدت مراكز الجمعي��ة كافة خالل الع��ام الماضي 
نقل��ة نوعي��ة في تحدي��ث الوس��ائل واألجهزة، من خ��الل التواصل 
مع كبريات المؤسس��ات العلمية والصناعي��ة المتخصصة في هذا 
المج��ال، وبتعاون ودع��م كريمين من أهل الخير وش��ركات وطنية 

رائدة ساهمت في تأمين العديد من تلك األجهزة. 
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أبرز اإلنجازات
تطبيق خطة التطوير والترش��يد، والتي تضمنت ع��ددًا من القواعد المهمة  �

بخصوص معالجة هيكلة وظائف المراكز بما يتوافق مع عدد المستفيدين 
من الخدمات، وتعزيز التطوير التقني لتخفيض نفقات التشغيل. 

تطبي��ق مش��روع االبتع��اث الداخلي لعش��رين طفاًل س��نويًا، ولمدة خمس  �
سنوات بالتعاون مع شركة سابك. 

الشروع في تطبيق معايير كارف.  �

إنشاء إدارة خاصة للجودة تشرف على تطبيق معايير قياسية لألداء.  �

إنشاء وحدة للتكامل الحسي بمركز المدينة المنورة.  �

توفير وس��ائل تعليمية وأجهزة تواصل مس��اعدة لألطفال شديدي اإلعاقة  �
بمركز مكة المكرمة. 

اس��تحداث تجهي��زات وحدتي الع��الج الوظيفي والع��الج الطبيعي بمركز  �
المدينة المنورة. 

تطوير وحدة التكامل الحسي بمركز الرياض.  �

تحديث وحدة العالج بالبدلة الفضائية بمركز الرياض.  �

تس��لم مرك��ز مكة المكرمة ع��ددًا من أجه��زة ومعدات الع��الج الطبيعي  �
الجديدة، بمبادرة من شركة البترجي للمعدات. 

البدء في تشغيل عيادة األسنان بمركز األمير سلطان بن عبد العزيز. �

تزويد الفصول التعليمية بمركز الرس بأجهزة الحاسب اآللي.  �

إنشاء وحدة العالج بالبدلة الفضائية في مركز جنوب الرياض. �

تجهيز غرفة الحاسب اآللي لألطفال شديدي اإلعاقة بمركز جنوب الرياض.  �

اكتم��ال تجهيز وحدة العالج الطبيعي بمركز جن��وب الرياض بدعم من بنك  �
الجزيرة.

تأمين عدد من األجهزة والمعدات لوحدات التأهيل بمركز الباحة.  �

تدشين العمل ببرنامج الرعاية المسائية بمركز الباحة.  �

البدء في مشروع إنشاء قاعة متعددة األغراض بمركز الباحة.  �

توفير 40 كرس��يًا متحركًا ألطفال مركز الجوف بدعم من نادي المسؤولية  �
االجتماعية بجامعة الملك سعود.

تطوير فصل الحاسب اآللي في مركز الباحة ودعمه باألجهزة المساندة.  �

إنجاز حقيبة أنش��طة فص��ل التدخل المبكر و االبتدائ��ي )فكري( في مركز  �
الباحة.

تفعيل غرفة المصادر وإنتاج الوس��ائل التعليمية الخاصة لألطفال ش��ديدي  �
اإلعاقة بمركز الجوف. 
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الفصل الرابع
التواصل المجتمعي 

تتوال��ى المب��ادرات الوطني��ة الت��ي تتبناه��ا الجمعي��ة على صعيد 
التوعي��ة، والتواص��ل المجتمعي، والتصدي لقضي��ة اإلعاقة وقاية 
وعالجًا، وذلك انطالقًا من اس��تراتيجيتها التي تستهدف حشد دعم 
الرأي العام لرس��التها الخيرية، ولبرامجها المتنوعة،مس��تثمرة رصيد 
خبراتها ومس��احة الثقة الت��ي تحظى بها لدى قطاعات عديدة من 
المجتمع، وأيضًا تفاعل المؤسسات والشركات والجهات الحكومية 

واألهلية مع جهودها. وتتنوع برامج ومبادرات التواصل لتشمل: 
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جائزة األمير س��لطان بن سلمان لحفظ القرآن [ 1
الكريم لألطفال المعوقين

رع��ى صاحب الس��مو الملكي األمي��ر فيصل بن س��لمان بن عب��د العزيز، أمير 
منطق��ة المدينة المنورة الحفل الختامي للدورة الثانية والعش��رين من جائزة 
األمير س��لطان بن س��لمان لحف��ظ القرآن الكري��م لألطف��ال المعوقين التي 
أقيم��ت بالمدين��ة المنورة يوم 18 جم��ادى اآلخرة 1439ه���، وحضر تكريم 
الفائزي��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��عود بن خالد الفيص��ل، نائب أمير 
منطقة المدينة المنورة، وفضيلة الش��يخ الدكتور عبد المحسن القاسم، إمام 
وخطيب المسجد النبوي، فيما رعت سمو األميرة لولوة بنت أحمد بن مساعد 
السديري حرم صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان الحفل النسائي 

الختامي للجائزة. 

ووصل عدد المتنافس��ين والمتنافس��ات في تلك ال��دورة إلى أكثر من 150 
طفاًل وطفلة منهم متنافس��ون من دول اإلمارات والبحرين وس��لطنة عمان، 
وحظيت تل��ك الدورة بتفاعل ملموس من مراكز تحفي��ظ القرآن، والجمعيات 
الخيرية ومؤسس��ات الرعاية والتأهيل، األمر الذي يمثل تتويجًا لمس��يرة هذه 
الجائ��زة المتفردة، ويجس��د نجاحه��ا في إيصال رس��التها التربوي��ة والتوعوية 

والتأهيلية إلى قطاع عريض من المجتمع السعودي والخليجي. 

وكان مرك��ز الجمعية بالرياض قد احتضن يومي 12و 1439/5/13ه� مرحلة 
التصفيات التي شارك فيها 40 طفاًل وطفلة. هذا وقد وجهت األمانة العامة 
للجائ��زة تحية ش��كر وتقدير إل��ى إمارة منطق��ة المدينة المنورة لمس��اندتها 
الكريم��ة لتل��ك الدورة، كما ش��كرت الخط��وط الجوية الس��عودية لمبادرتها 
الكريمة بتوفير تذاكر س��فر للمشاركين ومرافقيهم من وإلى مكة المكرمة. 
ومن��ذ انطالقتها عام 1417ه� اس��تطاعت الجائزة تحفيز المئات من الناش��ئة 
من البنين والبنات على اإلقبال على القرآن الكريم، وتش��جيعهم على حفظه 
وإج��ادة تالوته ومعرفة معانيه، وارتفاع مس��توى الحفظ لدى الطالب في 
الف��روع، وتحس��ن األداء في قراءات كثير من المش��اركين بفضل من اهلل، ثم 
برعاية صاحب الس��مو الملكي األمير س��لطان بن سلمان بن عبد العزيز الداعم 
للجائزة معنويًا وماديًا منذ انطالقتها، حيث بادر بإنش��اء هذه الجائزة وتمويلها 

ابتغاء ما عند اهلل من الثواب ولإلسهام في رعاية هذه الفئة الغالية. 
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ب الكرسي“[ 2 برنامج “جرِّ
 وه��و يلق��ي الض��وء عل��ى معان��اة األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ف��ي الحياة 
العام��ة، وأهمية توفير تس��هيالت مكانية لهم تمكنهم من خدمة أنفس��هم 
ومجتمعهم، وقد ش��هد تطورًا ملموس��ًا خالل العام الماضي إثر تسابق ثالث 
ش��ركات ومؤسس��ات مالي��ة عمالقة على مس��اندته، حيث ت��م توقيع ثالث 
اتفاقي��ات رعاي��ة للبرنامج مع كل من ش��ركة الس��الم للطائ��رات، ومجموعة 
س��امبا المالية، وشركة فاروق ومأمون تمر، وتضمنت االتفاقيات تقديم دعم 
مالي من الش��ركات الثالث لألنشطة والفعاليات التي تصاحب تنفيذ البرنامج 
في كافة مناطق المملكة العربية الس��عودية تعزيزًا لما حققه من نجاح منذ 
طرح��ه قبل عدة س��نوات، وتوّج ذلك البرنامج بصدور نظام الوصول الش��امل، 
والذي يع��د نقلة نوعية ف��ي منظومة برام��ج الرعاية والخدم��ات المقدمة 
للمعوقي��ن في المملكة العربية الس��عودية، و بدء تفعيل النظام في كافة 
البلديات والمنش��آت العامة والس��ياحية. معربًا عن تطلعه لمشاركة القطاع 

الخاص في تنفيذ هذا النظام. 
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“حدي��ث قب��ل الح��ادث”، والبرنام��ج التلفزيون��ي “اهلل يعطي��ك خيره��ا”، 
وبرنام��ج التوعية والتثقي��ف )لندرك( لألفراد ف��ي القطاعات، إلى جانب 
تنظي��م محاض��رات توعوية ألكثر من 1000 طالب��ة.، ومن جهة أخرى تم 
طرح برنامج الخدمة المجتمعي )نحن قدوة( وش��مل العديد من الجهات 
والش��ركات، إلى جانب برنامج مكارم األخ��الق التطوعي، وتمثل وثيقة 
“النبالء” تقديرًا من المبادرة لألفراد الذين أس��هموا في تحقيق أهدافها، 
وتم اعتماد وتنظيم منتدى “اهلل يعطيك خيرها“ للسياقة اآلمنة للمرأة. 

الفعاليات  ثالثًا : 
وشملت محاضرات في 45 مدرسة داخل الرياض، والمشاركة في ندوة  �

اإلع��الم التطوع��ي وفعاليات توعية داخ��ل مطار الملك خال��د الدولي، 
والمشاركة بمعرض لمسات الجمال لبرنامج سالمة أسرتي، وحفل شركة 
اإللكترونيات المتقدمة الس��نوي، وملتقى السفر واالستثمار السياحي، 
ومباريات كرة قدم، والمهرجان الوطني للتراث )الجنادرية 31( والمعرض 
الس��عودي األول للفن��ون بالجامعات الس��عودية “رؤية وط��ن”. ومركز 
الفن��ون، والمع��رض الثالث عش��ر للمنظمة الدولية للوقاي��ة من حوادث 
الطرق��ات بجمهوري��ة تونس، ومعرض الهالل األحمر الس��عودي، وندوة 
التأمي��ن بمرك��ز الملك فهد الثقاف��ي، وتنظيم فعالية لتوعية منس��وبي 

وزارة الداخلية، وأكثر من 20 فعالية بمنطقتي الجوف والقصيم 

الدعم رابعًا : 
اس��تقطبت المب��ادرة تفاعل ودعم العديد من الش��ركات، في مقدمتها،  �

أرامك��و الس��عودية، اإللكتروني��ات المتقدم��ة، طيران ن��اس، االتصاالت 
الس��عودية، ذيب لتأجير السيارات، إكس��ون موبيل، معادن، مسك، البنك 

األول، وشركة تمر. 

وم��ن جهة أخرى حرص��ت المبادرة عل��ى مواكبة اإلع��الم الحديث فتم  �
تطوير موقعها اإللكتروني، وإنش��اء البوابة اإللكترونية )مكارم األخالق 
التطوعي(، وعلى صعيد التفاعل اإلعالمي بثت المبادرة 34 خبرًا وتقريرًا 
صحفي��ًا إلى جان��ب التواجد عبر اإلذاع��ة والتليفزي��ون ومنصات االعالم 
الحدي��ث )التواص��ل االجتماع��ي(، كم��ا تم تطوي��ر المنتج��ات اإلعالمية 
والمطبوعات، وعلى صعيد العمل التطوعي تم استقطاب 840 متطوعا 

ومتطوعة باإلضافة إلى أعضاء فرق جمعية الكشافة العربية. 

مبادرة “اهلل يعطيك خيرها“ [ 3
تتواص��ل المبادرة التوعوية الوطنية “اهلل يعطيك خيرها“ بنجاح متميز يتجس��د 
في تع��دد قنواتها، وابتكارية مخرجاتها، وبقدرتها على التواصل المباش��ر مع 

الجمهور المستهدف، وذلك من خالل المحاور التالية: 

الشراكات أواًل : 
فق��د ت��م تعزيز الش��راكة م��ع وزارة التعليم بالب��دء في تنفي��ذ فعاليات  �

وأنش��طة وبرامج المبادرة، وإبرام اتفاقية مع جمعية الكش��افة العربية 
الس��عودية تتضم��ن تنفيذ فعالي��ات مش��تركة، وكذلك توقي��ع اتفاقية 
ش��راكة مع ش��ركة مطارات الرياض بوضع منصة تفاعلي��ة توعوية لرواد 
المط��ار وجناح خ��اص للمبادرة، وأيضًا توقيع اتفاقية ش��راكة مع جامعة 
األميرة نورة لتفعيل برنامج سالمة أسرتي الذي يهدف الى توعية األسرة 
بأهمية الس��ياقة اآلمن��ة، وتوقيع اتفاقية مع قناة األخبارية الس��عودية 
لب��ث البرنامج التلفزيوني “اهلل يعطيك خيرها” للموس��م الثاني، وتوقيع 
اتفاقي��ة مع ش��ركة اتحاد ش��مس للتج��ارة UFM لب��ث البرنامج اإلذاعي 
“حدي��ث قبل الحادث” للموس��م الثالث، و تم توقيع اتفاقية ش��راكة مع 

الشركة الخليجية لتسويق برامج المبادرة. 

المنصات  ثانيًا : 
تعددت منصات وقنوات المبادرة لتش��مل : برنامج س��المة أسرتي، وهو  �

برنامج إذاعي متخصص يهدف لنشر الوعي والتثقيف، والبرنامج اإلذاعي 
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برنامج سفراء الجمعية[ 4
أطلق��ت الجمعية مبادرة تفاعلية إنس��انية تتمثل في برنامج )س��فراء الجمعية(، 
والذي يس��تقطب ش��خصيات عامة بارزة تحظى بثقة وتقدير المجتمع، حيث يتم 
اختيارهم كسفراء للجمعية. وفي إطار المبادرة الدولية من األمم المتحدة باختيار 
سفير للنوايا الحسنة )Ambassador of the United Nations Goodwill(؛ لجأت 
الجمعية إلى التعاون مع ش��خصيات عامة له��ا مكانة في مجالها للقيام ببعض 
المهام االجتماعية، ويطلق على هذه الشخصية )سفير الجمعية للمعوقين( وهو 
تكليف تشريفي للشخصيات المعروفة من قبل الجمعية ومراكزها في مختلف 
مناطق المملكة، بل ويمكن اختيار وتكليف شخصيات مشهورة من دول مجلس 
التعاون الخليجي وكذلك من كل الدول العربية، وأيضًا على المستوى الدولي.

و)س��فير الجمعية للمعوقين( صفة إنس��انية تهدف إلى مس��اعدة الجمعية في 
دعم مختلف قضايا اإلعاقة التي تتصدى لها سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو 
اقتصادية أو متعلقة بالصحة. وفي هذا اإلطار تسعى الجمعية إلى التعاون مع 
الش��خصيات العامة والمشاهير، وتوظيف س��معتهم الطيبة وسيرتهم المشرفة 

للمساهمة في نشر الوعي والدعم تجاه قضايا اإلعاقة والمعوقين.

وحيث تتبنى الجمعية العديد من البرامج الداعمة الستراتيجيتها في التصدي لقضية 

اإلعاقة ورعاية المعوقين، ومن أجل دعم هذه البرامج ومختلف أنشطة الجمعية 
على مدار العام تختار سفراء لها من الشخصيات العامة المعروفة للمساهمة في 

حشد الدعم المجتمعي معنويًا وماديًا تجاه قضية اإلعاقة والمعوقين.

وفي إطار تنوع برامج الجمعية وأنش��طتها فإنها تس��عى الختي��ار مجموعة بارزة 
م��ن الش��خصيات العام��ة لتمثيله��ا بص��ورة مش��رفة، وتعكس رؤيته��ا من خالل 
التبرع باس��تخدام موهبتهم وش��هرتهم لرفع مس��توى الوعي لمهمات الجمعية 
وتدعيمًا ألنشطتها ,وضمن المرحلة األولى من البرنامج، اختارت جمعية األطفال 
المعوقين س��تة ش��خصيات ش��هيرة ومؤثرة، ولها إس��هامات كبي��رة في أعمال 
الخير )تطوعًا( ليكونوا س��فراء لذوي القدرات الخاصة، وهم: الداعية الشيخ عائض 
القرني، واألس��تاذ عبد اهلل بن محمد آل الش��يخ، والالعب الدولي السابق سامي 
الجاب��ر، والممثل فايز المالك��ي، واإلعالمي أحمد الفهي��د، واإلعالمية منى أبو 

سليمان.

ووضع��ت إدارة العالق��ات العامة واإلع��الم وتنمي��ة الم��وارد بالجمعية خطة 
متكاملة لالس��تفادة من الش��خصيات المختارة في تعزيز العالقات ومد جس��ور 
التعاون بي��ن الجمعية وقطاع��ات الدولة والمؤسس��ات والش��ركات واألفراد. 
باإلضافة إلى دعوتهم للمش��اركة في الفعاليات واألنشطة التي تشهد حضورًا 
واس��عًا من الجمهور، وذلك لالس��تفادة من حضورهم إعالميًا للمس��اهمة في 
التوعية بقضية اإلعاقة، والتعريف بخدمات الجمعية ورس��التها اإلنس��انية النبيلة 

في المجتمع.
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برنامج التطوع [ 5
وقع صاحب الس��مو الملكي األمير س��لطان بن س��لمان بن عبد العزيز، رئيس 
مجلس إدارة الجمعية، وصاحبة السمو الملكي األميرة موضي بنت خالد بن 
عبد العزيز، رئيس��ة مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمل التطوعي مذكرة 
تفاهم تمهد النضمام جمعية األطفال المعوقين لعضوية مش��روع “تكامل“ 

التطوعي. 

وتتضم��ن المذكرة اتفاقية مدته��ا ثالثة أعوام تتولي فيه��ا جمعية التطوع 
إعداد ورش��ة تدريبي��ة مجانية تهدف إل��ى تدريب منس��وبي جمعية األطفال 
المعوقين على تطبيق آلي��ة إدارة المتطوعين والفرص التطوعية بما يمكنها 

من إنشاء وحدة إلدارة المتطوعين.

كما تنظم جمعية التطوع ورشًا توعوية لنشر ثقافة العمل التطوعي وتقديم 
الدع��م اإلعالمي والمعنوي إلظهار تلك الش��راكة، ويت��م اإلعالن عن فرص 

التطوع المتاحة في جمعية األطفال المعوقين عن طريق المشروع.

و أطلق��ت األمان��ة العام��ة لجمعية األطف��ال المعوقي��ن برنامج��ًا للتطوع، 
وأعلنت عن تش��كيل فريق عمل مس��ؤول عن تنفيذه اعتبارًا من منتصف شهر 

نوفمبر 2017. 

ويأت��ي ه��ذا البرنام��ج اس��تثمارًا للرصيد الحاف��ل للجمعية منذ تأسيس��ها في 
مج��ال التط��وع، وقدرتها المتفردة على اس��تقطاب اآلالف م��ن المتطوعين 
الذي��ن أس��هموا بخبراتهم وجهوده��م ووقتهم في تأس��يس الجمعية وإثراء 

مشروعاتها وخططها. 

ويتولى فريق العمل المش��رف على البرنامج حش��د المتطوعين في مجاالت 
أنش��طة الجمعية والتنس��يق بينهم، وتنفيذ برامج تعاونية مع الجهات المعنية 
)حكومي��ة وأهلية وخيري��ة(. وذلك في إط��ار توجيه مجل��س اإلدارة بتطبيق 
أعلى معايير الجودة في األداء وتوظيف خبرات الجمعية واس��تثمار التفاعل 
الممي��ز من كافة القطاعات مع أهدافها، تم تكلي��ف فريق التطوع الذي بدأ 
بالفعل أنش��طته في التنس��يق مع جمعي��ات التطوع داخل الري��اض وخارجها 
لبن��اء قاعدة معلومات ح��ول الكفاءات والتخصصات م��ن أصحاب المبادرات 
التطوعي��ة والذين يمكن أن يس��هموا ف��ي مجاالت أنش��طة مراكز الجمعية 

وخدماتها الخيرية.
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الش��راكة مع لجنة شباب رجال االعمال ذوي [ 6
اإلعاقة

ش��اركت الجمعية في الملتقى والمعرض األول ل��رواد األعمال ذوي اإلعاقة، 
وال��ذي نظمته الغرفة التجارية الصناعي��ة بالرياض، ممثلة في لجنة رواد األعمال 
ذوي اإلعاقة، وذلك تمهيدًا إلبرام اتفاقية تعاون مع اللجنة تسهم في مساندة 

برنامج الجمعية لتوظيف المعوقين. 

واس��تهدف ه��ذا الملتقى تهيئ��ة البيئة الصالح��ة أمام رواد األعم��ال من ذوي 
اإلرادة القوي��ة والعزيمة الصلبة إلطالق طاقاتهم الكامنة لبناء الذات في عالم 
التجارة واألعم��ال. هذا وقام العديد من الحضور بالمش��اركة في فعالية برنامج 
“ج��رب الكرس��ي” وذلك للتع��رف على المعان��اة التي يواجه��ا المعوقون في 

حياتهم اليومية،

وقد أع��رب الحضور ف��ي الملتقي عن اعتزازهم بالمش��اركة في ه��ذا البرنامج 
وتقديرهم لدور ورسالة الجمعية، وأش��ادوا ببرنامج “جرب الكرسي” الذي تتبناه 
الجمعية، والذي يس��اهم بفاعلية في تلمس المعاناة التي يواجهها المعوقون 

يوميًا لقضاء مصالحهم واحتياجاتهم المختلفة.

مبادرة “مشاهير في الخير“[ 7
احتضن مقر الجمعية بالرياض خالل ش��هر رمضان الماضي لقاًء موس��عًا لنخبة 
من الش��خصيات العامة بهدف إطالق “مبادرة مشاهير في الخير” المخصصة 
لدعم مش��روعات الوقف الخيري االس��تثماري التي تشيدها الجمعية، وفي 

مقدمتها مشروع “خير مكة “.

وش��ارك ف��ي اللقاء حش��د كبير من المش��اهير أصحاب الحض��ور المميز على 
صفح��ات التواص��ل االجتماعي، منه��م فضيلة الش��يخ ع��ادل الكلباني إمام 
وخطي��ب مس��جد المحيس��ن بالرياض، والش��اعران فيص��ل اليام��ي، وزياد بن 
نحي��ت، والمذيع عب��د العزيز البك��ر، والفنانان عب��د الرحمن الخطي��ب و حبيب 
الحبيب..،والعدي��د م��ن اإلعالميين والش��عراء والفنانين ونجوم )السوش��يال 

ميديا(, الذين شاركوا متطوعين لدعم األطفال المعوقين.
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الفصل الخامس
الشراكات وتنمية الموارد المالية

تتع��دد وتتن��وع الش��راكات االس��تراتيجية الت��ي أبرمته��ا الجمعية 
م��ع كبريات المنش��آت االقتصادية والمالي��ة واإلعالمية والعلمية 
والتعليمية الوطنية بهدف مس��اندة مشروعات الجمعية وبرامجها 
الخدمية واالستثمارية واإلعالمية، وتعد تلك الشراكات قناة رئيسة 
في تمويل خدمات الجمعية وميزانية تش��غيل مراكزها، إلى جانب 

قنوات الموارد األخرى، ومنها:
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مشروع االبتعاث الداخلي بالتعاون مع شركة [ 1
)سابك(

يمثل “مشروع س��ابك لالبتعاث الداخلي لألطفال المعوقين“ نموذجًا متفردًا 
لبرامج المسؤولية االجتماعية التي تتبناها مؤسساتنا الوطنية بهدف اإلسهام 

في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع من خالل بناء اإلنسان.

وق��د ت��وّج هذا البرنامج عالقة الش��راكة االس��تراتيجية بي��ن جمعية األطفال 
المعوقين والش��ركة الس��عودية للصناعات األساس��ية “س��ابك“ والتي تمتد 
لس��نوات والت��ي تجس��دت في اإلس��هام في كاف��ة مش��روعات الجمعية 

الخدمية ومراكزها المنتشرة في عدد من مناطق المملكة.

ويكش��ف هذا المش��روع الرائد عن مرحل��ة النضج المؤسس��ي الذي وصلت 
إليه المنش��آت الصناعية واالقتصادية السعودية العمالقة على صعيد ثقافة 
المس��ؤولية االجتماعية، حيث تجاوزت تلك الثقافة إطار الدعم المادي اآلني 

إلى آفاق مشروعات تنموية طويلة المدى تعنى ببناء اإلنسان وتأهيله.

ش��ركة  رعاي��ة  ف��ي  الداخل��ي  االبتع��اث  مش��روع  فك��رة  وتتلخ��ص 
الظ��روف  لبرام��ج تعلي��م وتأهي��ل عش��رين طف��اًل م��ن أصح��اب  “س��ابك“ 
بالري��اض المعوقي��ن  األطف��ال  جمعي��ة  مرك��ز  أبن��اء  م��ن   الخاص��ة 
)مرك��ز المل��ك فه��د(، بتكلفة تبل��غ 70 ألف ريال ل��كل طالب س��نويًا، وامتد 

المشروع لخمس سنوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 ماليين ريال.

مش��روع عمالء ش��ركة االتصاالت السعودية [ 2
االستثماري الخيري

تتواصل األعمال االنشائية في مشروع عمالء شركة االتصاالت االستثماري، 
الجاري تنفيذه ضمن أبراج “خير مكة“، وهو نتاج مبادرة تبنتها الشركة تتضمن 
دع��وة عمالئها لدعم الجمعية من خالل رس��ائل الهاتف الجوال، وتم االتفاق 
على أن تخصص إيرادات ذلك البرنامج إلنش��اء مش��روع استثماري خيري على 

جزء من أراضي الجمعية بمكة المكرمة، 

والمبن��ى عبارة عن برج س��كني تج��اري بارتف��اع 17 طابق��ًا، وميزانين وقبو 
لمواقف السيارات بتكلفة تصل إلى 75 مليون ريال
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مشروع عمالء بنده االستثماري الخيري [ 3
يمثل مش��روع “عمالء بنده االس��تثماري الخيري“ نموذجًا لبرامج المسؤولية 
االجتماعية التي تتبناها الشركات السعودية لإلسهام في التنمية المجتمعية 
حي��ث اتفق��ت جمعية األطفال المعوقين وش��ركة بنده للتجزئة على إنش��اء 
مشروع خيري استثماري تخصص إيراداته لدعم نفقات تشغيل مراكز الجمعية، 
و ت��م االتفاق عل��ى أن تؤمن الجمعية قطعة من أراضي مش��روع “خير مكة 
“، وتتبن��ي أس��واق بنده من جهتها برنامج “دع الباق��ي لهم “، ويتضمن دعوة 
متس��وقيها للمساهمة في إنش��اء المشروع الخيري االس��تثماري من خالل 
تبرعهم بما تبقى من هلالت أو رياالت من قيمة مش��ترياتهم في األس��واق، 

وعلى أن يطلق على المشروع )مشروع عمالء بنده االستثماري الخيري(.

ه��ذا وقد وصلت إي��رادات المرحلة األول��ى من البرنامج إل��ى نحو 50% من 
التكلفة المتوقعة للمش��روع والتي قد تصل إل��ى 75 مليون ريال، ويتواصل 
التفاعل المميز مع البرنامج عبر فروع أس��واق بنده للوصول 'بمشيئة اهلل' إلى 

الرقم المستهدف.

ودعت الجمعية شركات ومؤسسات المقاوالت المتخصصة لتقديم عطاءاتها 
لتنفيذ األعمال اإلنشائية للمشروع الذي يقام على مساحة 2466 مترًا مربعًا، 
وهو عبارة عن برج إداري مكتبي تجاري بارتفاع 14 طابقًا، وتم تصميمه وفقًا 
ألرقى المعايير اإلنشائية حيث يتضمن كافة التسهيالت والتقنيات المطلوبة 

في المباني الذكية، إلى جانب الخدمات المساندة. 

47
46



49
48



مش��روع عمالء ش��ركة موبايلي االستثماري [ 4
الخيري

دش��نت الجمعية وش��ركة اتحاد االتصاالت )موبايلي( مؤخرًا )مشروع عمالء 
موبايل��ي االس��تثماري الخي��ري( لدعم خدم��ات الجمعية من خ��الل اتفاقية 
وقعت بحضور صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، 
رئي��س مجلس إدارة الجمعية، كما تم تخصيص الرق��م الموحد 5050 والذي 
يع��ود دخله لبناء مش��روع )خير مكة(، حيث يمكن لمش��تركي موبايلي دعم 
الوقف من خالل إرس��ال رس��الة نصية تحتوي 5 إل��ى 5050 بمبلغ 12 ريااًل 

شهريًا.

وتتيح هذه االتفاقية لعمالء موبايلي المشاركة في بناء مشروع “خير مكة“ 
الخيري االس��تثماري لخدمة األطفال المعوقين، والتي سيتم من خاللها بناء 
6 عمائر س��كنية اس��تثمارية، للمس��اهمة في توفير الم��وارد المالية الالزمة 
والمس��تدامة لدع��م مراك��ز الرعاية التابع��ة للجمعية، والت��ي توفر منظومة 
متكاملة م��ن الخدمات العالجية والتأهيلي��ة واالجتماعية المجانية لألطفال 

المعوقين.

اتفاقية مع شركة جيديا للتقنية[ 5
وقعت الجمعية وش��ركة )جيديا للتقنية( اتفاقية تعاون مدتها خمس سنوات 
تتضمن تولي الش��ركة تنفيذ مش��روع دعم خي��ري عبر القن��وات اإللكترونية 

الجديدة ومن خالل فريق عمل متخصص في التقنية. 

اتفاقية صندوق التنمية الصناعية [ 6
ووقع��ت الجمعي��ة و صن��دوق التنمية الصناعي��ة الس��عودي اتفاقية تعاون 
تتضمن تبني منس��وبي الصن��دوق لبرنامج “أجر كل ش��هر“، وتخصيص إيراداته 

لدعم برامج الرعاية المقدمة لألطفال منسوبي مراكز الجمعية. 

اتفاقية البنك السعودي الفرنسي[ 7
دش��نت الجمعية والبنك الس��عودي الفرنس��ي اتفاقية تعاون لتطبيق برنامج 
“جنى“ عبر دعوة عمالء البنك لإلسهام في مساندة رسالة الجمعية وبرامجها 
الخيرية في خطوة تعد تتويجًا لشراكة خيرية بين المؤسستين امتدت لسنوات. 
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اتفاقية التعاون مع بنك االستثمار[ 8
أب��رم البن��ك الس��عودي لالس��تثمار والجمعية اتفاقي��ة تعاون تمت��د لعامين، 
تتضم��ن التزام البنك بتجيي��ر نقاط “برنامج الوالء وااو“ الت��ي يتبرع بها العمالء 
لدعم الجمعية، وذلك ضمن أنش��طة البنك في مجال المسؤولية االجتماعية 

وخدمة المجتمع.

اتفاقية تعاون مع “كارفور“[ 9
وقع��ت الجمعية والش��ركة الس��عودية للمتاجر الش��املة “كارف��ور“ اتفاقية 
تس��ويق لعبة أطفال لصال��ح الجمعية والتي تهدف لدع��وة عمالء “كارفور“ 

لإلسهام في مساندة رسالة الجمعية وبرامجها الخيرية. 

اتفاقية الشركة السعودية للكهرباء[ 10
وقعت الجمعية والشركة الس��عودية للكهرباء اتفاقية تعاون لدعم وتفعيل 
برنامج “جرب الكرس��ي“، ال��ذي طرحته الجمعية في إطار أنش��طتها للتوعية 
باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وأهمية توفير التسهيالت المكانية التي 

تتيح لهم ممارسة شؤونهم الحياتية بيسر. 

اتفاقية “دور الضيافة“ [ 11
أبرمت الجمعية وش��ركة “دور الضيافة“ اتفاقية تعاون لتفعيل برنامج “إقامة 
وعطاء” الذي يتضمن دعوة نزالء الدور لإلسهام في مساندة رسالة الجمعية 

وبرامجها الخيرية من خالل التبرع بمبلغ رمزي، 

 اتفاقية “MBC األمل“[ 12
 ،MBC تواصل��ت للعام الثاني اتفاقية تعاون مش��ترك بين الجمعية وش��بكة
والت��ي تهُدف إل��ى مواجهة أس��باب اإلعاق��ة والتقليل من آثارها الس��لبية 
على األفراد والمجتمع. كما اش��تملت االتفاقية على توفير الدعم اإلعالمي 

لرسالة “جمعية األطفال المعّوقين” وبرامجها التوعوية.

اتفاقية مؤسسة “عكاظ“[ 13
بحضور صاحب الس��مو الملكي األمير س��لطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس 
مجلس إدارة الجمعية، وصاحب الس��مو الملكي األمير عبد العزيز بن س��لمان 
بن عبد العزيز، وزير الدولة لش��ؤون الطاقة وعضو ش��رف الجمعية، تم توقيع 
اتفاقية تعاون بين الجمعية ومؤسس��ة عكاظ للصحافة والنشر تتضمن توفير 

الدعم اإلعالمي لجهود الجمعية على صعيدي التوعية واالستثمار الخيري 

51
50



53
52



برنامج العضوية[ 14
بل��غ إجمال��ي ع��دد األعض��اء العاملي��ن بالجمعي��ة العمومي��ة الذي��ن وفوا 
بالتزاماتهم المالية لعام 2017م ممن يحق لهم التصويت )777( عضوًا وتتم 

متابعة برنامج تسديد التزامات العضوية باستمرار. 

العاملون

الجدد

194
2017

56

19

20

213

33

34

8
9

777
2017

234

178

1420
39

81

40

115

56

ت��م خالل عام 2017م اس��تقطاب )194( عضوًا جدي��دًا، وجاء توزيعهم على 
مراكز الجمعية على النحو التالي:

الرس الباحة عسير حائل الجوف المدينة جدة مكة الرياض المراكز

14 20 39 81 40 115 56 178 234  العاملون

2 13 33 34 8 9 19 20 56  الجدد
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الفصل السادس
اإلعالم والتوعية والتثقيف

يمثل مس��ار اإلعالم إحدى أه��م أدوات الجمعية لتحقيق رس��التها 
الخدمي��ة  ومش��روعاتها  لبرامجه��ا  المس��اندة  ولحش��د  الخيري��ة، 
واالس��تثمارية، ولتنمية الوعي العام بقضية اإلعاقة، وتضمن ذلك 
المس��ار خالل العام المنصرم العديد من البرام��ج والفعاليات، منها 

على صعيد العمل اإلعالمي: 

الحملة اإلعالمية اإلعالنية خالل شهر رمضان �
تم تنفيذ حملة إعالمية إعالنية خالل موس��م ش��هر رمضان وما قبله استهدفت 
حشد الدعم لموازنة تشغيل مراكز الجمعية عبر رسائل االتصال الهاتفي، وتنوعت 

قنوات الحملة، وحظيت بتفاعل مميز من قطاع عريض من المجتمع. 

األخبار والتقارير والتغطيات الصحفية �
أص��درت األمانة العام��ة والمراكز نحو 650 خبرًا وتقريرًا ومق��ااًل وتصريحًا خالل 
الع��ام، ووصل عدد مرات النش��ر إلى أكثر من 1000 م��ادة صحفية منوعة، تم 

توثيقها إلكترونيًا وورقيًا. 

اإلعالم اإللكتروني �
ع��ززت الجمعي��ة من حضوره��ا عب��ر وس��ائل التواص��ل االجتماعي، والش��بكة 
العنقودي��ة، وعم��دت إل��ى تطوير موقعه��ا اإللكترون��ي بث��وب جديد حظي 

بتضاعف أعداد المتفاعلين، حتى وصل إلى ------- متابع. 
كما ش��هد العام المنصرم إصدار النش��رة األس��بوعية اإللكترونية، وهي نش��رة 
إخبارية تلقي الضوء على أهم النش��اطات والفعاليات والمناس��بات التي تقام 
باألمان��ة العامة والمراك��ز، ويتم توزيعها عل��ى أعضاء مجل��س اإلدارة وأعضاء 
الجمعية العمومية، وكافة منسوبي الجمعية، كما تم التعاون مع عدة مواقع 

إلكترونية لبث األخبار واإلعالنات المجانية. 

المطبوعات والنشر �
أص��در المرك��ز اإلعالمي للجمعي��ة نحو 80 مطبوع��ة متنوعة ش��ملت )التقرير 
الس��نوي، كتيبات تعريفية للمراكز، كتيبات برامج تنمية الموارد، نشرات توعوية، 
نشرات صحفية تواكب األحداث الكبرى، كتيبات لجائزة األمير سلطان بن سلمان 

لحفظ القرآن الكريم، والمشروعات الجديدة، وبرامج الخدمات، والمبادرات(.

اإلنتاج الفني  �
مواكبة للزخم الكبير الذي عاشته الجمعية ومراكزها خالل العام المنصرم على 
صعيد األنشطة والبرامج والمبادرات، فقد عملنا على ابتكار مجموعة من أفالم 
الفيديو، واإلنفوجرافيك، والموش��ن جرافيك، والمقاطع التليفزيونية المتنوعة، 

وصل عددها إلى 28 عماًل. 

موقع الجمعية �
ف��ي ث��وب جدي��د يواك��ب حض��ور ودور الجمعية عل��ى صعيد العم��ل الخيري 
واألداء العلمي المتخصص، تم تطوير موقع الجمعية على ش��بكة المعلومات 
العنكبوتي��ة، ليكون منصة لرس��التها، وجمهوره��ا، وبرامجها، وجس��رًا للتواصل 
بي��ن المهتمين بقضية اإلعاقة، وتدش��ينًا للتحول الرقم��ي في كافة معامالت 

الجمعية اإلدارية. 
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الفعاليات واألنشطة الثقافية
على مدى العام ش��هدت مراكز الجمعية العش��رات من األنشطة الثقافية والعلمية 
والملتقي��ات والندوات التي تس��عى لتحقيق ع��دة أهداف، ف��ي مقدمتها التعريف 
بقضية اإلعاق��ة، وتفعيل التعاط��ي المجتمعي معها وقاية وعالج��ًا، وكذلك إتاحة 
الفرصة لألش��خاص ذوي اإلعاقة لالندماج في المجتمع وتحقيق االس��تقاللية، ومن 
جهة أخرى تعزيز حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة عل��ى كافة الصعد، ومن أهم تلك 

األنشطة:

معرض سلمان في عيونهم.  �
تكريم الشركات. �
ندوة حمض الفوليك. �
معرض إطالق القدرات بجدة. �
االحتفاالت باليوم العالمي لإلعاقة.  �
ندوة اإلعالم التطوعي. �
ندوة الشلل الدماغي بالمدينة.  �
االحتفاالت باليوم الوطني.  �
معرض “سعودي“ بمكة المكرمة.  �
لقاء التواصل بمركز الرياض. �
حفالت التخريج. �
ملتقى المغردون. �

ملتقيات التوظيف. �
أسبوع المرور.  �
لقاءات األمهات.  �
تكريم األمهات المثاليات.  �
محاضرات أسبوعية.  �
أسبوع الشجرة.  �
النادي الصيفي.  �
محاضرات دينية.  �
معرض )وسائل وتقنيات التعليم(.  �
ماراثون )هيا نمشي معًا(. �
يوم الدفاع المدني.  �
برنامج “تجربة أم“. �
ملتقى جمعيات الرعاية النهارية. �
برنامج المعلمة المثالية. �
برنامج األطفال المميزين. �
برنامج زيارات المدارس.  �
برنام��ج المحاض��رات التوعوية )التدخل المبك��ر، التطعيم��ات، العناية باألم  �

الحامل، فحص ما قبل الزواج،. ..(.
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الفصل السابع
التوسع الخدمي واالستثماري
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مرحلة اإلنشاءالمكانالمشروعم

جاٍر العمل حاليًا بالطابق السابع لألدوار المتكررة وبلغت تكلفته مبلغًا قدره 78,537,326.06 ريال. مكة المكرمةبرج األمير سلطان بن عبد العزيز1

العمل بالموقع  جاٍر بشكل مرٍض وحاليًا بالطابق السابع لألدوار المتكررة وبلغت تكلفته مبلغًا قدره 89,943,365.84 ريال. مكة المكرمةبرج الملك سلمان بن عبد العزيز2

مكة المكرمةمباني عمالء موبايلي3
األعمال الحالية بالموقع عبارة عن حفر كامل األرض وتنفيذ قواعد مبنى واحد فقط. تم إرس��ال خطاب إنذار أول للمقاول لتس��ريع عملية التنفيذ ألعمال المش��روع. 

حيث إنه متأخر عن البرنامج الزمني. 

بانتظار الترسية على المقاول األنسب ماليًا وفنيًا للمشروع حيث إن العطاء سيكون لألنسب ماليًا وفنيًا. مكة المكرمةبرج عمالء بنده4

مكة المكرمةبرج عمالء شركة االتصاالت السعودية5

ت��م االنتهاء من الرفوعات المس��احية واس��تخراج رخصة اش��تراطات البناء وتم االنته��اء من تقرير التربة وتم التنس��يق مع مكتب خطيب وعلم��ي )تبرعًا(  في عمل 
المخططات اإلنش��ائية والمعمارية والكهروميكانيكية وكافة وثائق المش��روع لتقديمها ألمانة العاصمة المقدسة الس��تخراج التراخيص الالزمة وجاٍر العمل حاليًا 

على الدراسات المرورية حسب طلب أمانة مكة. وسيتم الطرح بالصحف المحلية مطلع عام 2018م بإذن اهلل. 

جازانفرع مركز الجمعية6
العمل التنفيذي بالموقع جاٍر بش��كل مرٍض وتم االنتهاء من المرحلة األولى لكافة المباني الثالثة. وجاٍر العمل حاليًاً على بناء البلك الداخلي والخارجي للمش��روع. 

باإلضافة إلى البدء بأعمال التشطيبات النهائية للمشروع. 
وحسب توجيه سمو رئيس مجلس اإلدارة سيتم اإلنتهاء من كافة أعمال المشروع وافتتاحه خالل شهر رمضان المبارك لعام 1439ه� إن شاء اهلل. 

جازانالقاعة الكبرى للمناسبات متعددة األغراض7
تم اعتماد المخططات من بلدية جازان وتم اعتماد مخططات السالمة من قبل الدفاع المدني. وتم استخراج رخصة البناء. وتم االنتهاء من كافة المخططات , وتم 

طرح المشروع بمنافسة عامة على المقاولين , وجاٍر حاليًا عمل التحليل الفني والمالي لعطاءات المتقدمين لتنفيذ المشروع. 

العمل للمرحلة التنفيذية ألعمال التأسيس واإلنشاء للهيكل الخرساني تم االنتهاء منه. والعمل حاليًا متوقف تمامًا بسبب عدم التزام المتبرع بالتمويل. الباحةالقاعة الخارجية لفرع مركز الباحة8

الرياضتصميم وتأهيل مركز الملك فهد9
تم طرح المش��روع على عدد من المكاتب الهندس��ية وتم ترسية أعمال التصاميم والدراسات الهندسية )معمارية إنشائية ميكانيكية كهربائية صحية( وإعداد جداول 

المواصفات والكميات للمشروع. وجار العمل حاليًا على طرح المشروع للمقاولين. 

العمل للمرحلة التنفيذية ألعمال التأسيس واإلنشاء للهيكل الخرساني تم االنتهاء منه. والعمل حاليًا متوقف تمامًا بسبب عدم التزام المتبرع بالتمويل. القصيمالقاعة الخارجية لفرع مركز الرس 10

تم االستالم النهائي ألعمال للمشروع وتم تأجير العمارة بالكامل. المدينة المنورة العمارة االستثمارية الخيرية )واحة السالم( 11

تم الطرح على عدة مقاولين وتم تشكيل لجنة فتح المظارف والمشروع جاهز للترسية. وبانتظار استالم األرض إلكمال الالزم. الرياض فرع مشروع مركز الجمعية شرق مدينة الرياض 12

13
مبن��ى جائزة األمير س��لطان بن س��لمان لتحفيظ 

القرآن الكريم 
مكة المكرمة 

تم طرح أعمال التصاميم للمكاتب الهندس��ية وتم اعتماد المخططات من أمانة العاصمة المقدس��ة وتم اس��تخراج التراخيص الالزمة. وتم طرح المش��روع بالصحف 
المحلية وتم استالم العطاءات حيث تم تحليلها فنيًا وماليًا وبانتظار الترسية على المقاول األنسب ماليًا وفنيًا للمشروع. 
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 ق��د تضمن تحقي��ق الجمعي��ة للدرجة القصوى ف��ي المعايير 
االثني عش��ر للمساءلة والش��فافية، وشمل التقرير عدة محاور 
أهمه��ا، اس��تقاللية أعضاء مجل��س اإلدارة، وتطبيق سياس��ة 
تعارض المصالح، وسياس��ة اإلب��الغ عن المخالف��ات، والتحول 
المادي لألص��ول، وحاالت تفوي��ض الصالحيات، وآليات نش��ر 

القوائم المالية المدققة.

ه��ذا وكان فريق الحوكم��ة الموفد من قبل ال��وزارة والذي 
يضم عددًا من المس��ؤولين ق��د زار الجمعية وعقد اجتماعًا مع 
عضو مجلس اإلدارة والمشرف المالي األستاذ أسامة بن علي 
ماجد قباني وممثلي األمان��ة العامة، حيث تم إطالع الفريق 
على إج��راءات العمل المالي واإلداري التي تعتمد الحوكمة 
والرقاب��ة، وتم وضعهم في صورة عراقة الجمعية ومس��يرتها 
والبرام��ج التنموي��ة وآف��اق الس��بق والري��ادة التي س��جلتها 
الجمعية لنفس��ها على مدى ثالثة عقود، وفي هذا الصدد تم 

تزويد فريق الوزارة بحزمة من الوثائق والمستندات المؤيدة لتطبيقات الحوكمة.

وفيم��ا يتعلق بسياس��ة اإلب��الغ ع��ن المخالفات وحماي��ة المبلغين، تم تش��كيل لجنة 
الس��تقبال البالغ��ات وفرزها والنظر فيه��ا، وإقرار آلي��ة لربط صناديق الش��كاوى مع 
اللجن��ة، كما تم توزيع نموذج تقييم معيار الش��فافية والمس��اءلة على فريق العمل، 
كما تم تش��كيل فري��ق رقابة ومتابعة داخ��ل األمانة العامة يتابع ويقيم أداء رؤس��اء 
فرق الحوكمة ومش��رفيها، ومن جهة أخرى تزويد إدارات الجمعية بسياسة االحتفاظ 

بالوثائق وإتالفها.

ه��ذا وقد ح��ازت الجمعية على إش��ادة الجه��ات القانوني��ة والمحاس��بية المراجعة 
لميزانياته��ا العمومي��ة وذل��ك لتطبيقه��ا أعل��ى معايي��ر الحوكمة والش��فافية في 
جميع أعمالها واس��تثماراتها الخيرية، حيث حظ��ي األداء المالي للجمعية على تقدير 
المحاس��بين القانونيي��ن للعام المال��ي 2016م، األمر الذي يمث��ل إضافة لرصيد هذه 

المؤسسة الخيرية الرائدة من مصداقية وثقة ومكانة تستحقها في المجتمع، 

الفصل الثامن 
الحوكمة والشفافية 

حققت جمعية األطفال المعوقين أعلى درجات الحوكمة 
وتطبيق المعايير المهنية في المس��اءلة والشفافية، وفقًا 
لتقرير مركز التنمية التابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

وأكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن 
عب��د العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريح صحفي 
أن تحقي��ق الجمعية لهذا التصنيف، ''أمر يجس��د عراقة هذه 
المؤسسة الخيرية الوطنية الرائدة، وكيف كانت على مدى 

ثالثة عقود نموذجًا يحتذى علميًا ومهنيًا وإداريًا وماليًا''.

وق��ال س��مو األمير س��لطان بن س��لمان :  »يفخر منس��وبو 
لجمعيته��ا  الس��نوية  االجتماع��ات  ب��أن  الجمعي��ة كاف��ة 

العمومي��ة تعد تتويجًا ألدائها واللتزامها بمعايير راقية من الجودة والش��فافية، األمر 
الذي يتمثل في تعدد ش��هادات اإلش��ادة من مكاتب المحاس��بة المكلفة بمراجعة 

موازنات الجمعية ونهج اإلفصاح وقنوات الرقابة المالية التي تطبقها«.

وأضاف س��موه ''أن ثقة مؤسس��ات الدولة، والشركاء من منش��آت القطاع الخاص، 
وأيض��ًا أعضاء جمعيتها العمومية الذين يصل عدده��م الى أكثر من 3500 عضو كان 
وراء تواص��ل وتط��ور وتوس��ع أداء الجمعية به��ذا النحو المطرد، وحرصه��ا على تعزيز 

وترسيخ دورها الوطني كشريك للدولة في مسيرة التنمية المجتمعية''.

 ووج��ه س��موه التهنئة لمجلس إدارة الجمعية وكافة منس��وبيها عل��ى هذا اإلنجاز، 
مش��يدًا بدور عضو مجلس اإلدارة والمش��رف المالي األس��تاذ أس��امة بن علي ماجد 

قباني في هذا الصدد.

وكان التقرير الذي صدر من مركز التنمية المجتمعية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

61
60



63
62



سنة الحصاد
يمك��ن وصف ع��ام 2017م بأن��ه عام الحص��اد المثمر لمراك��ز الجمعي��ة، فقد تمكن 
العش��رات من األطفال من اكتس��اب مهارات حركي��ة، وإدراكية ولغوي��ة، وتعليمية 
أتاحت للكثير منهم تجاوز صعوبات اإلعاقة، ومن ثم االستفادة من برنامج الدمج في 

مدارس التعليم العام .

وتس��ابقت مراك��ز الجمعية على تقدي��م إنتاجها المبدع من زهور الحي��اة بعد اكتمال 
برامج التأهيل الطبي والنفسي والتربوي والتعليمي لهم. 
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مركز جنوب الرياض 
ت��م االحتفاء باكتمال برنامج العالج االطبيعي لعش��رة م��ن أطفال المركز الذين 
عان��وا م��ن إعاقات حركي��ة متعددة نتيج��ة اإلصابة بأم��راض مختلف��ة، ولكنهم 
اس��تطاعوا بفض��ل م��ن اهلل، ثم بجه��ود فريق التأهي��ل تجاوز مصاع��ب اإلعاقة، 
واكتس��اب مهارات حركية وعضلية مكنتهم من المش��ي ألول مرة باس��تقاللية 
أو بمساعدة بسيطة بعد أن دخلوا المركز محمولين على أكتاف أولياء أمورهم، 

وهؤالء األطفال هم: 
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عبدالعزي��ز عب��داهلل المطرود، وعمره اآلن 12 عامًا، عانى من ش��لل دماغي مزدوج، 
ومع بداية العام الدراس��ي المنصرم بدأ التدريب على استخدام المشاية في المشي 
كنم��ط من الطموح، واآلن هو خريج من المدرس��ة هذا الع��ام لبلوغه 12 عامًا، وهو 

يستطيع المشي باستقاللية مع اضطراب بسيط في المسافات الطويلة.

س��عيدان مسفر الس��نان، عمره عشر س��نوات، عانى من جلوتاريك اسيدويوريا )مرض 
اس��تقالبي( نتيجة نقص أنزيم، وخضع س��عيدان لبرنامج تأهيل استطاع خالله المشي 
لمس��افات طويلة باستخدام المشاية ذات العجالت األمامية خالل العام المنصرم ثم 

نجح في أن يمشي باستقاللية لمسافات طويلة بدون متاعب. 

جنان عبداهلل المطيري، وعمرها اآلن خمس سنوات و سبعة أشهر، فهي تعاني من 
تأخر نمائي، ومع نهاية العام الدراسي الماضي ومع تواصل برنامج التأهيل، بدأت في 
المش��ي تدريجيًا لمسافة عشر خطوات ومن ثم المشي باستقاللية لمسافات طويلة 

مع مساعدة بسيطة.

رند الدوسري، عمرها ست سنوات.، عانت من شلل دماغي مزدوج أعاقها عن الحركة 
والمشي، ومع تكثيف برنامج العالج والتأهيل كانت تستخدم الكرسي المتحرك في 
المدرس��ة لم��دة طويلة كنمط م��ن الطموح، وف��ي نهاية العام الدراس��ي الماضي 

أصبحت قادرة على المشي لمسافات طويلة باستخدام المشاية.

هيا الدوس��ري، عمرها اقترب من ثماني س��نوات، عانت من خلل في التوتر، نجم عنه 
عدم القدرة على المش��ي واس��تخدام الكرس��ي المتحرك ف��ي كل تنقالتها، وتقول 
أختصاصي��ة العالج الطبيعي إس��راء: “ومع بداية العام الدراس��ي الماضي كنا قادرين 
على جعلها تمش��ي باس��تخدام المشاية لمس��افات طويلة، كما أنها يمكن أن تقف 

بشكل مستقل دون مصاعب لمدة ثالث دقائق. 

ليان الدوسري، عمرها نحو سبع سنوات. مصابة بالترنح، و اضطرابات مختلطة محددة. 

خالل العام الدراس��ي الماضي بدأت الطفلة ليان اس��تخدم الكرسي المتحرك، وذلك 
ضمن طموح المشي لمسافات طويلة، وفي نهاية العام الدراسي بات لها المقدرة 

على استخدام المشاية المعدلة واستخدامها في المشي لمسافات طويلة.

نوف الحارثي، وعمرها تجاوز العاش��رة بشهور فهي مصابة بما يعرف بالتأخر النمائي 
العالم��ي، وتق��ول االختصاصية فاطم��ة الحربي: “من��ذ بداية العام الدراس��ي كانت 
الطفلة نوف تس��تخدم الكرسي المتحرك كنمط من الطموح، وبعد الفصل الدراسي 
األول أصبح لها القدرة على المشي باستخدام المشاية المعدلة و لمسافات طويلة “. 

عبدالعزيز مبارك القميزي، وعمره نحو عش��ر سنوات عانى من شلل دماغي مزدوج، 
ومع تكثيف برامج التأهيل بدأ خالل العام الدراس��ي الماضي في استخدام الكرسي 
المتحرك كنمط من الطموح و الحبو. وفي نهاية العام الدراسي كان له القدرة على 
الزح��ف المتوالي، واكتملت قصة النجاح باس��تطاعته أن يمش��ي لمس��افات طويلة 

باستخدام المشاية. 

الجوهرة التويم، التي لم تتجاوز بعُد السابعة من العمر، فهي مصابة بالشلل الدماغي 
المختلط و تم إلحاقها بالقس��م التعليمي العام الدراسي المنصرم، وكانت تعاني من 

عدم القدرة على الجلوس بمفردها، مع ضعف في التحكم بالرأس والجذع. 

وفي نهاية العام وبتوفيق اهلل ثم بجهود فريق التأهيل أصبح لها القدرة على الجلوس 
بمفردها، واإلمساك بالمشاية المعدلة، ثم تمكنت من المشي بالمشاية المعدلة. 

رفعة ناصر العليان، التي لم تصل بعد إلى الس��نة السادسة فهي تعاني من اإلصابة 
بم��اء في الدماغ م��ع التهاب في عن��ق الدماغ، وتم إج��راء عملية جراحي��ة بالعمود 
الفق��ري للطفل��ة واكبها عالج تأهيلي مكثف أثمر إكتس��ابها القدرة على المش��ي 

باستقاللية. 
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مركز مكة المكرمة
جاءت حالة الطفل س��لمان بن عبد الكريم الحارثي ذي الس��نوات الس��ت، كنموذج 
رائ��ع لحجم وطبيعة اإلنجاز الذي تحقق، إذ عانى س��لمان من اإلصابة بش��لل دماغي 
ثنائي بعد أن ولد في الشهر السابع، و الحظ أهله تأخره في الحركة بعد مضي عام 

على والدته، وأثبت الشخيص معاناته من قصور في العضالت الخلفية لألرجل، 

وفي شهر مارس عام 2016م بدأ مشوار سلمان مع التحدي حيث احتضنه مركز رعاية 
األطفال المعوقين بمكة المكرمة، وتقرر له إجراء عملية جراحية، وبعد العملية استمر 

بالجبس لمدة ستة أسابيع، قبل أن يدخل برنامج العالج المكثف.

وبالتع��اون مع أس��رة الطفل تم تحقيق نتائج مثالية في تحس��ن حالت��ه الصحية، وبعد 
مضي تس��عة أش��هر من إجرائه للعملية استطاع أن يقف ويمش��ي بالمشاية، واألمر 
اإليجابي أن ذلك التقدم انعكس على تحصيله العلمي بعد التحاقه بالمدرس��ة، واآلن 
يخض��ع لتطبي��ق العالج بالبدل��ة الفضائية، وقد اس��تطاع أن يقف بدون أي مس��اعدة 

خارجية وأن يمشي أكثر من 15 خطوة بدون استخدام العكاز، 
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مركز الملك فهد
تألقت المشرقة “بسمة“ وزميالتها الست – الالتي يعانين من عدم القدرة على الكالم 
أو الكتابة أو المش��ي – تألقن في حفل نظمته وزارة التعليم لتكريم المتفوقات في 
مرحل��ة الثانوية ليمثلن فاصاًل م��ن تفرد جمعية األطفال المعوقين، بعد أن اس��تفدن 
من برنامج الدمج الذي تطبقه الجمعية واس��تطعن الوصول إلى الس��نة النهائية في 

مرحلة الثانوي تمهيدًا لاللتحاق بالدراسة الجامعية.

البداية كانت مع االطالع على تجارب أوروبية وأمريكية تش��ير إلى النجاح في تأهيل 
أش��خاص من ذوي اإلعاقة يعانون من الش��لل الدماغي وتأثي��ره الحاد على القدرات 
الحركي��ة والكالمي��ة، ووصولهم إلى مراحل تعليم متقدم��ة، من هنا تولد األمل في 
أذه��ان فري��ق التأهيل. . لم��اذا ال يس��تفيد أطفال الجمعي��ة الذين يعان��ون من نفس 
اإلعاق��ة من فرص التعليم والتأهيل التي تمكنهم من تجاوز ظروف إعاقتهم، وإفادة 

أنفسهم ومجتمعهم ؟!.

وبعرض األمر على صاحب الس��مو الملكي األمير س��لطان بن س��لمان ب��ن عبد العزيز 
رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجه س��موه بالكتابة إلى معال��ي وزير التربية والتعليم 
آن��ذاك لتكليف م��ن يرى لدراس��ة تطبيق برنامج الدم��ج ألبناء ه��ذه الفئة في بعض 
الم��دارس العامة بالتع��اون مع الجمعية، وبالفعل تفاعلت ال��وزارة مع رغبة الجمعية 
وتم تش��كيل فريق عمل مشترك بدأ صياغة استراتيجية الدمج ووسائل تنفيذه، وكيفية 
عالج س��لبياته، إل��ى أن انطلق البرنامج بإش��راف المعلمتين أمل العمار وناهد الس��يد 
المسؤولتين عن البرنامج بالجمعية، ومن خالل التعاون مع إدارة التربية الخاصة )بنات( 
بوزارة التربية والتعليم، وش��مل البرنامج دمج الطالبات غير الناطقات، واختيار مدرستين 
ألول مرة في منطقة الرياض وندب معلمات من منس��وبات الجمعية لتنفيذ البرنامج 
وتوالت نجاحات برنامج الدمج على مدي نحو 15عامًا، حيث اس��تفاد منه المئات من 

األطفال سواء من المصابين بالشلل الدماغي أو االعاقات األخرى. 

وف��ي إط��ار متابعة فريق الدمج م��ن الجمعية لح��االت بناتنا وأبنائن��ا الخريجين، تلقت 
الجمعي��ة دع��وة م��ن اإلدارة العام��ة للتعلي��م بالرياض للمش��اركة في حف��ل تكريم 
المتفوقات للعام الدراس��ي 1437/ 1438ه� ومنهن بناتنا الالتي تغلبن على ظروف 

اإلعاقة وسلبياتها وحصلن على تقدير امتياز.
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مركز الباحة 
 برزت تجربة الطفل محمد س��عد الغامدي، والذي استطاع تحقيق تحول كبير بعد أن 
كان قد التحق بالمركز عام 2014م، وتم تش��خيص حالته بش��لل دماغي تش��نجي، مع 
صالبة ش��ديدة في كلتا الس��اقين وأحد الذراعين، نجم عنه عدم القدرة على استخدام 
ي��ده على اإلطالق، أو الوقوف أو المش��ي حتى مع وج��ود الدعم الكامل، وضعف 
في التوازن أثناء الجلوس، وظل محمد مجبرًا على استخدام كرسي متحرك للتنقل أو 

الجلوس وبمساعده اآلخرين، 

وكان��ت المه��ام الروتينية اليومية مثل األكل والش��رب ونزع مالبس��ه الحاجز الطبي 
والنفس��ي األصعب البن الس��نوات  الخمس، إلى جانب أنه كان يعاني أيضًا من تأخر 
في النطق، األمر الذي أجبره على العزلة ورفض المش��اركة في األنشطة التي تقام 

داخل المركز.

ليب��دأ بعد ذل��ك رحلة عبر برنامج إعادة التأهيل الش��امل بما في ذلك جلس��ات العالج 
الطبيعي والوظيفي وعالج النطق، ليحقق أول النجاحات بعد أن تم قبوله في القسم 
التعليمي لتحس��ين قدراته المعرفية وبدء تعليمه الرسمي وتعزيز مهاراته االجتماعية 
واللغوية وممارس��ة النش��اطات المختلفة في الصف، والتي مكنته من تقوية ثقته 
وتعزيز ش��خصيته، كما تم توجيهه لعمل استشارة في عيادة العظام للمحافظة على 
هيكلة جس��مه، كما تم تزويده ببرنامج منزلي مناس��ب لممارسة التأهيل في المنزل 
بطريقة فعال��ة، قبل أن يخضع لتدخل جراحي لتصحيح ط��ول العضالت وتقليل صالبة 

الجسم وبعد الجراحة تم تزويده ببرنامج إعادة تأهيل يومي مكثف.

واليوم اس��تطاع محمد المش��ي بشكل مستقل باستخدام المش��اية، واستخدام كلتا 
يديه معًا بكفاءة عالية، وهو اآلن مس��تقل في معظم أنشطة حياته اليومية، وأصبح 
قادرًا على المشاركة في األنشطة التعليمية واللعب مع أقرانه في الصف، وطريقة 
نطق��ه اآلن ت��كاد تكون طبيعية بالنس��بة لعمره، وأصب��ح واثقًا من قدراته الجس��دية 

والعلمية ويمكنه المشاركة بفاعلية في حياته االجتماعية. 
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مركز المدينة المنورة
تم االحتفاء بتحقيق نتائج مميزة على صعيد تأهيل العش��رات من األطفال، من بينهم 

برزت حاالت الطفلين، صالح المطيري، وإبراهيم غالو، والطفلة جنا، 

التحق��ت جن��ا بمركز المدين��ة المنورة ع��ام 2014م، و كانت تبلغ م��ن العمر حينذاك 
خمس س��نوات وأربعة أشهر. وكانت تعاني من شلل دماغي تشنجي ثنائي، نتج عنه 

عدم القدرة على التقلب أو الجلوس بسبب الشد في األطراف السفلية.

تلقت جنا العالج في قس��م العي��ادات الخارجية وبدأت بالجلوس، ولكن كانت تعاني 
من ضعف في التوازن، وبعد العالج أصبحت قادرة على الحبو و المش��ي باس��تخدام 

المشاية ولكن بصعوبة نتيجة انحناء القدم و االعتماد على أطراف األصابع.

خضعت جنا لجراحة لعالج ارتخاء األنسجة و األوتار تحت إشراف الدكتور زايد الزايد، ثم 
تلقت برنامج عالج مكثف أثمر بتوفيق اهلل ثم بجهود فريق العمل تحس��نًا مميزًا، حيث 
أصبحت قادرة على المشي باستقاللية، إلى جانب صعود و هبوط الدرج، بل والقدرة 

على ركوب الدراجة.
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صال��ح محم��د المطيري، التحق بالمركز، وش��خصت حالته بش��لل دماغ��ي اثيتويدي 
)كنع��ي(، تس��بب في تأخر النمو الحرك��ي وعدم القدرة على ال��كالم أو الجلوس أو 

الزحف أو االعتماد على نفسه في األكل أو في مهارات الحياة اليومية.

وتلق��ى صالح خدم��ات عديده اس��تطاع بعدها الجل��وس بدون دعم ف��ي عمر ثالث 
س��نوات، و الحبو والوقوف بمس��اعدة ف��ي الرابعة، كما تمكن م��ن أن يخطو بعض 
الخطوات البس��يطة ولكنه عانى من ش��د في عضالت الجزء الس��فلي من الجس��م 
وتط��ور الش��د إلى انكم��اش واضح ف��ي الركبة وقصر ط��ول أوتار الركب��ة والكعب 
والحوض. وفي عيادة العظام المش��تركة بإشراف الدكتور زايد الزايد أجريت له جراحة 
ارتخاء األوتار، أعقبها برنامج تدريب وعالج طبيعي ووظيفي، اس��تطاع بعده استخدام 

المشاية الخلفية في المشي وحقق نتائج إيجابية ملحوظة. 

واآلن يستخدم صالح المشاية باستقاللية في الحركة داخل المركز وفي المنزل، كما 
تحسنت قدرته في االعتماد على نفسه لتسيير أموره الحياتية. 

الطفل إبراهيم غالو، التحق بالمركز عام 2013 م، وكان يعاني من مرض اس��تقالبي، 
وانتظ��م في القس��م التعليمي مع تلقى برنامج التأهيل في وحدات القس��م الطبي 
حي��ث كان يعان��ي من انخفاض ش��ديد في المج��ال الحركي بالمفاصل وقصر ش��ديد 
بالعض��الت. مما أدى إل��ى تأخر في نم��وه الحركي من حيث الق��درة على الوقوف  

والمشي.

وف��ي عام 2016م تم التدخل الجراحي لتطويل أوت��ار الركبة و الكاحل للرجل اليمنى 
وتالها بعد نحو ثمانية أش��هر تدخل جراحي آخر للرجل اليس��رى لتبدأ حركة الركبة في 
التحس��ن بشكل ملحوظ و بدأ بالتحميل على كلتا القدمين باستخدام السلم العمودي، 
وف��ي يولي��و 2017م احتفى المرك��ز بخطوات إبراهي��م األولى باس��تخدام متوازي 
المش��ي، واآلن يس��تطيع اس��تخدام المش��اية باس��تقاللية و التحرك بها في المركز و 

المنزل.
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 ق��ام المرك��ز بتنفي��ذ العديد م��ن الفعاليات والنش��اطات والبرامج 
البحثية خالل العام المنصرم 2017م. وذلك بالتنسيق والتعاون مع 
العديد من الجهات المعنية بخدمات األش��خاص ذوي اإلعاقة في 

الداخل والخارج. 

االجتماع الثامن للجمعية العمومية: 
عق��دت الجمعية العمومية اجتماعها الثام��ن خالل العام 2017م، 
بحض��ور صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لطان بن س��لمان بن 
عبدالعزي��ز، رئيس مجلس األمن��اء، وبرعاية صاحب الس��مو الملكي 
األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية وبضيافة 

العضو المؤسس سمير أحمد ناصر البنعلي، بمدينة الدمام. 

اجتماعات مجلس األمناء: 
عق��د مجل��س األمن��اء خ��الل الع��ام 2017م اجتماعًا واح��دًا بتاريخ 

2017/11/26م، نتج عنه )8( قرارات.

اللجان المنبثقة عن مجلس األمناء: 
اللجنة التنفيذية: عقدت )6( اجتماعات، صدر عنها )12( قرار. �

لجنة االستثمار: عقدت اجتماعًا واحدًا. صدر عنه عدة قرارات.  �

اللجنة العلمية: عقدت )5( اجتماعات، صدر عنها )20( قرار. �

استقباالت واجتماعات بمقر المركز وخارجه:
عق��د المركز أكث��ر من )68( اجتماع��ًا داخل المركز، مع مس��ؤولين 
ومتخصصي��ن م��ن القط��اع الحكوم��ي والقط��اع الخ��اص وم��ن 
الجمعيات والمؤسسس��ات األهلية المحلي��ة واإلقليمية والدولية، 
واشتملت على العديد من الموضوعات التي تصب في اهتمامات 

المركز، وتحقيق رسالته واهداف.

ف��ي حين وصلت عدد الزيارات واالجتماع��ات الخارجية التي نفذها 
المركز )20( اجتماعًا وزيارة. 
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ورش العمل التي شارك فيها المركز: 
ش��ارك المركز في )16( ورش��ة عمل في مواضيع مختلفة، تتعلق 

بنشاط المركز، منها )14( ورشة محلية، و )2( ورش دولية. 

حلقات النقاش التي نظمها المركز: 
بمناس��بة اليوم العالمي لإلعاقة نظ��م المركز حلقة نقاش بعنوان 
)حقوق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة في التعليم العالي(، واش��تمل 
برنامج الحلقة على أربعة محاور، قدمها أربعة متخصصين من جهات 

أكاديمية مختلفة. 

المعارض التي شارك فيها المركز:
شارك المركز خالل العام 2017م ب� )6( معارض: 

مهرج��ان )لي��ال االب��داع ل��ذوي اإلعاق��ة(، الذي أقي��م بمرك��ز الملك فهد  �
الثقافي، لمدة يومين.

المعرض الذي أقيم في منتزه البجيري بالدرعية، لمدة أربعة أيام. �

المع��رض الدول��ي ال��ذي أقيم في دبي “معرض إكس��بو أصح��اب الهمم  �
الدولي 2017م“، لمدة ثالثة أيام.

المع��رض المصاح��ب لفعالي��ة “التأهيل الس��معي”، الت��ي نظمتها جامعة  �
األميرة نوره بنت عبدالرحمن. 

المعرض المصاحب للفعالية التي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية  �
بمنطقة الرياض.

ملتق��ى ومع��رض أعم��ال ذوي اإلعاق��ة، ال��ذي نظمت��ه الغرف��ة التجارية  �
الصناعية بالرياض.

وضمن فعاليات اليوم العالمي لإلعاقة، 
شارك المركز في المعارض التالية: 

المعرض المصاحب للفعاليات التي أقامها معهد النور للكفيفات بالرياض. �

المع��رض الذي نظمت��ه وزارة التعلي��م )ممثلة ف��ي إدارة التربي��ة الخاصة  �
بالتعاون مع مجموعة تواصل التطوعية(، تحت شعار »انطالقتي الثالث«.

المعرض المتنقل “علم ينفع الناس“:
أقيم المعرض في المواقع التالية: 

مركز التأهيل الش��امل باإلحس��اء التابع لوزارة العم��ل والتنمية االجتماعية  �
بالمنطقة الشرقية، واستمر لمدة أسبوعين.

المهرج��ان الوطن��ي للتراث والثقاف��ة )الجنادرية/31(، ف��ي مدينة الرياض،  �
خالل الفترة من: 1-2017/2/15م.

مذكرات التعاون: 
ق��ام المركز خالل الع��ام 2017م، بتوقيع )10( مذكرات تعاون مع 

الجهات التالية: 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.  �

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. �

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. �

المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق. �

كليات الشرق العربي. �

الش��ركة الس��عودية للتش��خيص القابضة )الذراع االس��تثماري لمستشفى  �
المل��ك فيصل التخصص��ي ومركز األبحاث(. ويعتبر العقد اس��تمرارًا للتعاون 
القائ��م بي��ن المرك��ز والمستش��فى، لتطبيق برنام��ج الفح��ص المبكر على 

المواليد.
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مشروع الوقف الخيري للمركز:
يقع المشروع على مساحة إجمالية تبلغ )7264( متر مربع في حي 
الس��فارات، على الجانب الغربي لمدينة الرياض والجانب الش��رقي 
لوادي حنيفة بمدينة الرياض. وتعود ملكية المشروع “لمركز الملك 
س��لمان ألبحاث اإلعاقة”، وهو مشروع وقفي غير ربحي. ويحتوي 
عل��ى )110( ش��قق فندقية خمس��ة نجوم باإلضاف��ة إلى األعمال 

الخارجية.

وفي س��بيل توفير الدعم للمش��روع، قام المركز بتنظيم حفل خاص 
لتدش��ين المرحلة الثانية لدعم المش��روع، وأقي��م الحفل بمقر مبنى 
الوقف ي��وم 5 رمضان 1438ه��� المواف��ق 2017/5/31م، برعاية 
صاحب الس��مو الملكي األمير فيصل بن بندر ب��ن عبدالعزيز، وحضور 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس 

مجلس األمناء. 

�  Open Mind Institute معهد

عقد جديد مع وزارة الدفاع ممثلة باإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات  �
المس��لحة، لتنفيذ برنامج الكش��ف المبكر لحديثي الوالدة. أرسل للخدمات 

الطبية للتوقيع من الوزارة يوم.

اتفاقي��ة تموي��ل ودعم لبح��ث »البرنام��ج الش��امل ومتعدد المؤسس��ات  �
للدراس��ات الجزيئي��ة لالضطراب��ات القنوي��ة والوراثي��ة« مع مدين��ة الملك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

مذكرة تعاون مع جامعة المجمعة.  �
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عدد الحاالت المكتشفة منذ بدء البرنامج بلغت أكثر من 1000 طفل. �

الع��دد الكلي لعينات التش��خيص والمتابعة التي ت��م فحصها خالل 2017  �
هو )8266(.

 الكشف عن طفرة وراثية جديدة لترنح النخاع [ 2
)SPTBN2( المخيخي في المورث

الترنح الوراثي هو مجموعة من االضطرابات العصبية الموروثة اما 
بصفة متنحية او س��ائدة او مرتبطة بالمورثة الصبغية الجنسيةX  أو 
كصفه ميتوكوندرية. هذا المرض يستهدف المخيخ مما يتسبب في 
فقد القدرة على تنس��يق الحركات اإلرادية بشكل تدريجي وتنسيق 

حركة العين، كما ويشمل خلل في التناسق الحركي والتلعثم. 

برنام��ج الصح��ة النفس��ية: الصح��ة وضغ��وط [ 3
الحياة: 

يه��دف برنامج المس��ح الوطن��ي للصح��ة وضغوط الحي��اة لتقييم 
الع��بء الذي ُتش��كله اضطرابات الصحة النفس��ية ف��ي المملكة 

العربية السعودية.

وق��د قام��ت الهيئة الوطني��ة الس��عودية للصحة النفس��ية، بإجراء 
اس��تبيان وه��و م��ا يع��رف أيضا باس��م اس��تبيان الصح��ة واإلجهاد 
بالهيئة الوطنية الس��عودية وذلك كمحاولة للتصدي لوباء عالمي 
يضعف من الصحة النفس��ية. يهدف اس��تبيان الصحة الوطنية وهو 
يع��د أفضل ما توصل��ت إليه التكنولوجيا إلى قي��اس وباء األمراض 
النفس��ية وتعايش المش��كالت الصحية بين السعوديين في كافة 

أنحاء المملكة. 

إدارة األبحاث:
يتبن��ى مركز الملك س��لمان ألبح��اث اإلعاقة عددًا من النش��اطات 
البحثي��ة، التي تهدف إلى تحقيق ش��عار المرك��ز )علم ينفع الناس(، 
وتعتم��د منهجي��ة المرك��ز عل��ى اس��تقطاب الش��راكات المحلي��ة 
واإلقليمي��ة والعالمي��ة، للعم��ل تكامليًا وتفاعليًا لبل��ورة األهداف 
وإقرار آلية لتنفيذ األبحاث المطلوبة، يكون لها مردودًا وأثرًا إيجابيًا 

واضحًا. 

وفيما يلي نبذة مختصرة عن متابعة تنفيذ 
المشاريع والبرامج البحثية للمركز:

برنام��ج الفحص المبك��ر لحديثي الوالدة للحد [ 1
من اإلعاقة:

إنجازات البرنامج عام 2017م:
الفحوصات المخبرية لهذا العام شملت 17 مرضا وراثيا. �

ت��م إضافة 8 مستش��فيات جدي��دة لقائمة المستش��فيات المش��اركة في  �
البرنامج ليصبح العدد الكلي للمستش��فيات المس��تفيدة من تقديم الفحص 

أكثر من 170 مستشفى.

العدد اإلجمال��ي لمواليد حديثي الوالدة المفحوصين خالل هذا العام بلغ  �
94205 مولود. 

أكثر األمراض المكتش��فة ش��يوعا له��ذا العام كانت ام��راض: قصور الغدة  �
الدرقي��ة الخلقي وم��ن ثم تضخم الغ��دة الكظرية الخلق��ي ومرض حمض 

البروبيونك.

عدد حديثي الوالدة الذين تم فحصهم منذ بداية البرنامج كان )1102437(  �
مولود.
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كان إجمال��ي ع��دد المقاب��الت المكتمل��ة 4005 مقابل��ة حي��ث 
استغرقت كل مقابلة ما بين 90 دقيقة و9 ساعات. 

تم ضبط تحليل البيانات الرس��مية ليبدأ في مركز تحليل بيانات عالم 
الصحة النفس��ية بجامعة هارفارد. وينبغي أن تكون نتائج المشروع 
الرئيسية متوفرة في عام 2018. في الوقت ذاته، نخطط الستمرار 
العمل على نشر إنجازات المشروع من خالل تطبيقات، تحتوي على 
موضوع��ات ذات الصلة بإنجازات منهجية اس��تبيان الهيئة الوطنية 

السعودية للصحة النفسية.

التوصي��ف الوراثي ألم��راض الصمم وضعف [ 4
السمع:

تع��د حاالت الصم��م وضعف الس��مع الوراثي��ة بالمملك��ة العربية 
الس��عودية، من االعاقات األكثر انتشارا، وتش��ير التقديرات إلى أن 
نس��بة اإلصابة بها ف��ي المملكة تف��وق المع��دل العالمي بثالث 

مرات. 

اله��دف الرئيس��ي من هذه الدراس��ة ه��و تحديد األس��س الوراثية 
المتنحي��ة للصمم في المجتمع الس��عودي. ولتحقيق هذا الهدف، 
س��يتم تحديد وتصنيف األس��ر الس��عودية التي تعان��ي من الصمم 
الخلقي بالش��كل المتنحي من م��دن مختلفة من المملكة العربية 
الس��عودية، وتحديد األش��كال األكثر ش��يوعًا منه��ا،، ورفع كفاءة 

التدخل المبكر للوقاية من الصمم الوراثي.

برنام��ج العوام��ل الوراثي��ة للعم��ى وضعف [ 5
اإلبصار في المملكة العربية السعودية:

ب��ادر المرك���ز بدعم المش��اريع البحثي��ة الموجهة، لبح�ث مس��ببات 
اإلصابة بالعم�ى وضع�ف اإلبص�ار المختلف�ة في المملك�ة العربي�ة 
الس�عودية. وتبين من الدراسات السابقة ان العوامل الوراثية تلعب 

دورًا هامًا باإلصابة باألمراض المؤدية للعمى وضعف اإلبصار. 

وق���ام المرك�ز بدع�م البرنام�ج ال�ذي يهدف الى كش��ف الطفرات 
الوراثي��ة عن��د المرض��ى الس��عوديين المصابين بالعم���ى وضع�ف 
اإلبص�ار. حيث تم ولل�ه الحمد التعرف على مئات الطفرات المسببة 
له��ذا المرض، ويتم األن ادراج هذه النتائج لكي يس��تفاد منها في 
الفحوص التشخيصية والبرامج الوقائية لتجن�ب ح�دوث الم�رض في 
المس�تقبلية. م�ما ي�ؤدي بش�كل مب�اشر للح�د م�ن ه�ذه اإلعاق�ات 

وه�و م�ا يتواف�ق تمام�ا م�ع رس�الة المرك�ز.

برنامج النظام المتكامل لتقييم وتطوير مراكز [ 6
الرعاية النهارية.

ُيع��د نظام تقيي��م مراكز الرعاي��ة النهاري��ة نظامًا متكاماًل ش��اماًل، 
يعمل على تقييم وتحس��ين عمليات التش��غيل والبرامج والخدمات 
المقدمة لألطفال ذوي االعاقة وأسرهم من خالل تقديم التدريب 
واإلرش��ادات الالزمة لتحس��ين تل��ك العمليات وهو عامل مس��اعد 
أساس��ي في إحداث تغييرات بالمراكز التي تخدم هذه الفئات من 
األطف��ال. ولتطوير أداء المراك��ز. وقد خلقت هذه الوثيقة نوع من 
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التحفي��ز له��ذه المراكز حيث رغبت كل المراك��ز على الحصول على 
التدريب وفق��ا لمعايير وبنود هذا البرنامج، لكي تكون دائمًا داخل 

النطاق النموذجي. 

وق��د قام المرك��ز بتطوير هذا النظام بالش��راكة م��ع وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة والتع��اون م��ع أكاديمية التطوي��ر العلمي 
)الوالي��ات المتحدة األمريكية( وعدد م��ن الجهات المختصة. يعمل 
النظام بإش��راك كل من وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية ومدراء 
مراك��ز الرعاي��ة النهارية ف��ي عملي��ة التقييم والتحس��ين للخدمات 

والعمليات التشغيلية المقدمة لألطفال المعاقين وأسرهم

برنامج الوصول الشامل.[ 7
يهدف المش��روع إل��ى إيجاد بيئة مالئمة خالي��ة من العوائق وفق 
معايير تصميمية للمباني والطرق ووسائل المواصالت وذلك لدمج 

ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع.

تمكين الجميع من ممارس��ة حقوقهم في االعتماد على أنفسهم 
للوص��ول إلى أماكن العمل والمرافق العامة بكل يس��ر وس��هولة 

وأمان

إدارة التدريب: 
قام��ت إدارة التدري��ب بالمرك��ز ضم��ن برنامجه��ا األكاديمي لعام 

2017م، بتقديم )35( نشاطًا تدريبيًا مختلفًا، تمثلت فيما يلي:
عدد )7( محاضرات. �

عدد )15( ورشة عمل.  �

عدد )9( ورش تدريبية لصعوبات التعلم. �

عدد )3( برامج تدريبية متنوعة. �

تنظيم ملتقى صعوبات التعلم. �

ونفذ هذه األنش��طة عدد من المدربي��ن والمحاضرين المتخصصين، 
م��ن ذوي المؤه��الت والخب��رات العالية، م��ن جنس��يات مختلفة.  
وحضره��ا عدد كبير من المش��اركين، يمثلون الجمعي��ات والمراكز، 
والم��دارس، والقطاعات العامة والخاص��ة والمهتمين، من مختلف 

مناطق المملكة العربية السعودية.
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جمعية األطفال المعوقين
مس�جلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )49(

منطقة  الرياض–المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

كما في 31 ديسمبر 2017م 
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