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 أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اجلمعية العمىمية ومىظفي مجعية إعمار للتنمية والتأهيل      حفظهم اهلل،،،السادة 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته،،،

، األمشيات والجعؾات أن يكؾن عام خيخ ورزق وسعادة لكؼ جسيعا   بخالص، أن أتقجم  لكؼ 2012يدعجني ويذخفشي مع بجاية عام 

 مؽ الرفحات السذخقة في بشاء جسعيتشا الخائجة. وأسأل هللا تعالى أن يكتب لشا مديجا  
 

بعج أن خزشا معا  محظات عجيجة مسيدة في مديخة إعسار، والتي لؼ تكؽ لتكتسل لؾال تؾفيق هللا أوال  ثؼ تزافخ ، 2012طؾيشا عام 

 مؾازيؽكؼ السسيد وإنجازاتكؼ العغيسة، جعميا هللا في ئالذكخ والتقجيخ عمى عظابخالص جيؾد الجسيع، لحا فإنشي أتقجم لكؼ جسيعا 

 حدشاتكؼ.
 

ية التي مخ بيا قظاع غدة والتي كانت األسؾأ مشح زمؽ بعيج، وانعكاس ذلػ بذكل كبيخ عمى كافة عمى الخغؼ مؽ الغخوف القاس

مؽ حرؾل مجرسة بدسة عمى  بجاية   إلعسار ومخاكدىا السختمفة وفارقا   طيبا  تقجما   2012 ج شيج عامالعسل الخيخي، فق جؾانب

مؽ مؤسدة التعاون" )عجد  2012س متسيدة لسدتقبل مذخق لمعام األولى عمى فمدظيؽ لجائدة نبيل ىاني القجومي "مجار  السختبة

 إعسارباكتسال الجدء األول مؽ مجسع  ، مخورا   خخ عاميؽ(آطالب في  22طالب بديادة  202يبمغ  2012/2012طمبة مجرسة 

ؽ السبشى األول الججيج )جشؾب شخق مجيشة حسج(، حيث تؼ تؾسيع مداحة األرض الججيجة لتبمغ ستة دونسات وتؼ االنتياء م

، كل ىحا بسبمغ إجسالي يقارب نرف 2م 1000 ، وكحلػ إنذاء ممعب معذب عمى مداحة2م1100وتذظيبو وذلػ عمى مداحة 

 مميؾن دوالر، وبتبخع كخيؼ مؽ جيات متعجدة.
 

والؾقاية مؽ صعؾبات تشفيح العجيج مؽ السذاريع اليامة مثل: )مذخوع الكذف السبكخ  2012كسا أن الجسعية شيجت خالل عام 

الدسع والسسؾل مؽ مؤسدة  دة اإلغاثة اإلسالمية، مذخوع فحصالدسع والشظق ألطفال الخياض في قظاع غدة والسسؾل مؽ مؤس

جشؾب أفخيقيا، مذخوع زراعة القؾقعة لزعاف الدسع  –األونخوا، مذخوع عؾن الفقيخ السخيض والسسؾل مؽ مؤسدة العؾن الرحي
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رشجوق العخبي لإلنساء االقترادي واالجتساعي، مذخوع تخكيب نغارات طبية والسسؾل مؽ مؤسدة غدي والسسؾل مؽ مؤسدة ال

 مدمؼ كيخو  بالتعاون مع مؤسدة قظخ الخيخيةرمزانية  دستػ، مذخوع تؾفيخ جياز أوديؾميتخ مؽ مؤسدة االنتخبال، مذاريع

تعاون مع مؤسدة قظخ الخيخية، مدمؼ كيخ، مذخوع كفالة بال 2012مذاريع األضاحي لمعام  لعؾن التعميسي،وا فمدظيؽا تذكشو 

ىحا باإلضافة لتشفيح العجيج مؽ السذاريع السؾسسية ، جازاليا، مذاريع مؤسدة وفاء السحدشيؽ( –األطفال زارعي القؾقعة 

فية لألطفال السسيديؽ، والسداعجات اإلغاثية عمى مجار العام، كسا وتؼ تشفيح العجيج مؽ األنذظة الشؾعية، مثل: )السخيسات الري

ألف  20دورات تجريبية متقجمة لفخيق العسل ولذخائح متعجدة مؽ السجتسع السحمي، أيام طبية وأيام تخفييية(. وقج استفاد حؾالي 

شيادات شكخ  وقج حازت الجسعية عمى العجيج مؽ. تسعمدتفيج مؽ مذاريعشا وأنذظتشا وشسل ىحا العجد فئات متشؾعة مؽ السج

 وتكخيؼ العجيج مؽ الشخب والقامات مؽ كافة أطياف السجتسع، وىحا وسام شخف نعتد ونفتخخ بو وحافد لشا لسؾاصمة العظاء.وثشاء 
  

مؽ جانب أخخ فقج اىتست إدارة الجسعية بتظؾيخ دائخة السذاريع لجييا ورفجىا بكادر بذخي مسيد، وقج تؾج ذلػ بفتح قشؾات 

مؤسدة ميار في ماليديا، والمجشة القظخية، غدى ديدتػ، الخحسة العالسية لإلغاثة والتشسية، تدؾيقية مع عجة جيات ججيجة )مثل: 

)مثل: اإلغاثة اإلسالمية ومؤسدة اإلنتخبال(، كسا وحافغشا مانحة ىامة  مؤسداتإعادة العالقة مع اليالل األحسخ القظخي(، و 

بجايتيا، وأبخمت الجسعية عجة اتفاقيات تعاون وشخاكة مع عمى التعاون مع السؤسدات الذخيكة التي واكبت تظؾر إعسار مؽ 

مؤسدات محمية رائجة )مثل: السدتذفى األىمي العخبي، بخنامج الغحاء العالسي، الكمية الجامعية لمعمؾم التظبيقية، وشخكة 

 عا (. السبادرات الفخدية، ومؤسدة وفاء لمسحدشيؽ، وجسعية عظاء، مؤسدة تامخ لمتشسية السجتسعية، مؤسدة م
 

بخامج رئيدية  5حيث تؼ إعادة تقديؼ العسل عمى  ،لتظؾيخ مشغؾمة العسل اإلداري والسالي أولت الجسعية اىتساما كبيخا  كسا و 

االستقخار السالي حيث وإعادة ترسيؼ الييكل التشغيسي لمجسعية بسا يخجم الغايات واألىجاف، كسا وحافغت إدارة الجسعية عمى 

، وااللتدام بجفع نياية الخجمة لسؽ انتيت خجماتيؼ، وسجاد ديؾن معغؼ 2012مسؾعفيؽ خالل العام انتغام دفع الخواتب ل

السؾرديؽ، ونفتخخ أنشا ندبق معغؼ نغخائشا في وضع وتظؾيخ خظط وأنغسة وأدلة وبخوتؾكؾالت العسل لجيشا، وقج شيج عام 

 عمى تجؾيج وتظؾيخ الخجمة السقجمةبذكل إيجابي ي انعكدت إنجاز العجيج مؽ الخظط والدياسات واألدلة واإلجخاءات والت 2012

، كسا أنشا شخعشا في إعجاد مشغؾمة أتستة متكاممة لكافة عسميات الجسعية، وأطمقشا مؾقعشا اإللكتخوني بحمتو الججيجة لمسدتفيجيؽ

إبخاز أنذظة الجسعية إعالميا في وججدنا ىؾية الجسعية )بخوشؾر الجسعية بالمغتيؽ "العخبي واإلنجميدي" وشعارىا(، ولقج كان 
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 2012الرحف السحمية والسؾاقع اإلخبارية وكحلػ صفحات التؾاصل اإلجتساعي )صفحات الفيذ لمجسعية والسجرسة( خالل عام 

 .واألكثخ انتذارا   ىؾ األفزل
 

أن نحقق قفدات نؾعية ججيجة في مديخة إعسار، ومسا نظسح وبسذاركتكؼ جسيعا  ، فإنشا نأمل 2012أما عمى صعيج تظمعاتشا لعام 

ساحات  مجسع إعسار الججيج والحي حرمشا لو عمى تسؾيل ججيج مؽ أكثخ مؽ جية مانحة إلنذاء إنذاء وتجييد ستكسالاإليو 

وىشا سيكؾن  ،2م 2200لعب ومغالت وسؾر لكامل األرض باإلضافة لبشاء طابق ججيج لمسبشى القائؼ ليربح بسداحة إجسالية 

ونؾعية مثل روضة ومجرسة نسؾذجية ومخكد الظفل  التحجي األكبخ لشا جسيعا أال وىؾ تذغيل السبشى بسخاكد ووحجات عسل ججيجة

السؾىؾب باإلضافة لشقل بعض السخاكد ووحجات العسل لمسقخ الججيج. ومؽ جانب أخخ، فإنشا سشبجأ العام "بإذن هللا" بسذخوع ججيج 

سساعة أذن، باإلضافة لتدويج مخكد  20جمدة تأىيل سسعي، وتخكيب  2500أطفال وتسؾيل أكثخ مؽ  10لعجد لدراعة القؾقعة 

بدسة لمسدعيات والتخاطب بالعجيج مؽ األجيدة الحجيثة وتجريب الكادر عمييا، كسا أنشا برجد افتتاح مخكد أتسكؽ لمتخبية الخاصة 

، كسا ى الجسعيةلعسل متكامل في مجال التأىيل لج وصؾال   لخجمة مجتسعشا عيةإضافة نؾ  ويكؾن والحي نظسح أن يبجأ بجاية مذخقة 

أنشا برجد الحرؾل عمى مؾافقة مؽ عجة جيات عمى دعؼ وكفالة بعض طالب مجرسة بدسة والسداىسة في تحديؽ ومؾائسة 

ل التؾحج، ىحا ونتظمع لمحرؾل عمى البيئة الجاخمية والخارجية لمعجيج مؽ ذوي اإلعاقة وكحلػ تجييد غخفة التكامل الحدي ألطفا

 والتي ستشفح عبخ كافة وحجات ومخاكد الجسعية. األخخى  تسؾيل العجيج مؽ السذاريع
 

رغؼ كل ما تؼ ذكخه أعاله، إال أنشا لجيشا العجيج مؽ الجؾانب التي ما زالت بحاجة لجعؼ وتحديؽ وتظؾيخ، ويقيشي أنشا سشتعاون 

ليحا الرخح  أفزل ما لجيشالشقجم  الحافدشػ في أنشا جسيعا لجيشا  ومعالجة أي قرؾر، وال اإليجابيةلتعديد الجؾانب  جسيعا  

 العغيؼ، الحي ما كشا لشخاه عمى ما ىؾ عميو لؾال جيؾد السخمريؽ وحخصكؼ جسيعا. 

 ختاهاً، أتقدم لكن مجيعا بالشكر اجلزيل، وهعا نبين األرض واإلنسان، وكل عام وأنتن بألف خري

 

 جاسر الغمريد. رامي 

 رئيس جملس اإلدارة


