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خادم الحرمين الشريفين 

الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود
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صاحب السمو الملكي

اDمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 

وزيــر الدفــاع

صاحب السمو الملكي

اDمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء



6

9

10

15

17

20

23

12

كلمة رئيسة مجلس اVدارة 

مجلس اVدارة

الداعمون

الهيكل التنظيمي

مدارس صوت للتعليم والتدريب

المؤسسين

عن جمعية صوت
- الرؤيـة والرسالة

- أهداف الجمعية 

- النشأة

المحتويات
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51
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52

68
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اDنشطة، الزيارات، الرحالت التعليمية
و المحاضرات

القوائم المالية
- التبرعات

- الموازنة التقديرية لعام 2014 م

- تقرير مراقبي الحسابات

- قائمة اDنشطة للسنة المنتهية
لعام 2013 م

الخدمات اVجتماعية

إنجازاتنا

الخدمات الطبية

بدعمكم صوتنا يصل

إتصل بنا
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9

كلمة رئيسة المجلس

2015 تنفيذها
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المؤسسين

صاحبة السمو الملكي اDميرة
سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي اDميرة
نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي اDميرة
موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي اDميرة
لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي اDميرة
لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي اDمير
حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي اDمير
البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي اDمير
محمد بن خالد بن عبداهللا الفيصل آل سعود

صاحب السمو الملكي اDمير
سعود بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود

صاحبة السمو الملكي اDمير
بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود

الشيخ 
عبداهللا سالم سعيد باحمدان

 الشيخ 
محمد حسين علي العمودي

الشيخ
عبداهللا أqحمد سعيد بقشان

الشيخ
عبدالعزيز بن علي بن عمر الشويعر
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المهندس
راشد بن سعد بن عبدالرحمن الراشد

المهندس
صالح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد

اDستاذ
بدر بن عبداهللا بن عبدالرحمن العمر

الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مهنا اليابس

 

السيدة
نوال محمد عمر بابقي 

صاحبة السمو اDميرة
موضي بنت عبدالرحمن بن مساعد السويلم

السيدة
فوزية بنت راشد بن عبدالرحمن الراشد

السيدة
شما بنت محمد بن يوسف الشنيفي

 

السيدة
فايزة عيسوي أحمد أبو باشا

الدكتورة
نادية محمد عوني سقطي

الدكتورة
هدى عبداهللا عباس قطان

السيدة
سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي .
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الرؤية

النشأة

الرسالة 

2010

1987

1997

21
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أهداف الجمعية

1

2

3

4

5

6
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رئيسة الجمعية
السيدة نوال بنت محمد بن عمر بابقي.

نائبة رئيسة الجمعية
السيدة شما بنت محمد بن يوسف 

الشنيفي.

اDمينة العامة
صاحبة السمو الملكي اDميرة 

موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود

أمينة صندوق مجلس اVدارة
صاحبة السمو الملكي اDميرة 

بسمة بنت بدر بن عبد المحسن آل سعود

مجلس اBدارة

عضوات مجلس اVدارة
صاحبة السمو اDميرة

موضي بنت عبد الرحمن السويلم

الدكتورة نادية محمد عوني السقطي

الدكتورة هدى عبداهللا عباس قطان.

المديرة التنفيذية
اDستاذة فاطمة ملك.
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صاحب السمو الملكي
اDمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل 

سعود 

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مهنا 
اليابس

 

الشيخ محمد بن حسين علي العمودي

 

الشيخ عبدالعزيز بن مبارك الحساوي

 

الشيخ عبداهللا سالم سعيد باحمدان

 

عائلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ 

الشيخ عبداهللا أحمد سعيد بقشان 

الشيخ صالح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد

الداعمون

الشيخ سعد بن عبد اهللا التويجري 

صاحبة السمو الملكي
اDميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو اDميرة
طرفة بنت عبدالعزيز بن معمر 

الشيخ فهد بن عبدالعزيز الرشود.
 

السيدة والدة الشيخ مازن العنقري.

صاحب السمو الملكي
اDمير محمد بن خالد بن عبد اهللا الفيصل بن عبد 

العزيز آل سعود 

شركة راشد بن سعد بن عبدالرحمن الراشد 

مؤسسة عبد المحسن السلطان الخيرية
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الداعمون
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الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية

مجلس اVدارة

المديرة التنفيذية

مديرة إدارة تنمية 
الموارد المالية 
والعالقات العامة

سكرتيرة إدارية

مديرة قسم 
المحاسبة

مديرة قسم الموارد 
البشرية
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مديرة برامج التدريب

مسئولة تدريبمشرفة تربويةمشرف تربوي

مديرة المدارس
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مدارس صوت
للتعليم و التدريب
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6 1

21 6 2
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برنامج التدخل المبكر

يشمل برنامج التدخل المبكر ثالث برامج

التدخل
المبكر

الطفولة 
المبكرة

ما قبل 
الدراسة

183 186 3

6

6

.1
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برنامج االكاديمي التطبيقي الوظيفي

برامج مدارس صوت للتعليم و التدريب

•

 يشمل خمس فئات عمرية

اVبتــدائيــة

9 6

المتوســطــة

11 9

الثــــانـــويــة

18 1218 1721 18

التدريب 
المهني

توظيف 
العاملون في 

المجتمع

18

21 18 •

20 و 

21

12 2012

.2
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عدد طالب المدارس لعام
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برامج مدارس صوت للتعليم و التدريب

عدد الفصول الدراسية

عدد موظفي الكادر التعليمي

عدد أخصائيات العالج الطبيعي 
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جلسات العالج الطبيعي

جانب المهارات اللغوية التعبيريةجانب المهارات المعرفية

عدد جلسات العالج الطبيعي في الشهر 462 جلسة وفي السنة 4736 جلسة

عدد 
المهاراتالطالب

اللعب بلعبة لمدة 5 دقائق23

12
البحث عن أشياء مخبًأة تحت 3 

أغطية لمدة 3 دقائق

إدخال حلقات في عمود9

وضع 3 علب داخل بعضها البعض3

عدد 
المهاراتالطالب

19-13
المقاطع الساكنة المتصلة/ 

المزدوجة

إصدار أصوات عند سماع اسمه23

16
يودع بيده أو يستجيب لكلمة (مع 

السالمة)

يقول كلمتي ( ماما / بابا ) بالتمييز8
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جانب المهارات الحركية الدقيقةجانب المهارات الحركية الكبيرة

عدد 
المهاراتالطالب

20
الجلوس بإستقاللية عند وضعه للعب 

معه

الوقوف بإستقالل لمدة 10 ثوان14

15
الجلوس بدون مساعدة (من خالل 

الجانبين إستخدام اليدين والركبتين)

12

المشي بالمساعدة (مستندًا على 
اDثاث، مستندًا على اDثاث ممسكًا 

كلتا يديه أو واحدة فقط)

12
المشي باستقاللية من 5 إلى 12 

خطوات.

9
المشي بدون مساعدة (عبر الغرفة و 

يمكنه التوقف، البدء، الدوران)

عدد 
المهاراتالطالب

يصل إلى أشياء ويمسك بها24

يضرب مكعبين ببعضها البعض16

يضع (6) أغراض صغيرة داخل حاوية15

12-7
رسم عالمات على الورقة / خربشة على 

الورق

11
وضع وتد دائري قطره (1 بوصة) على لوح 

اDوتاد

نظم خرزة مقاس (1.25) بوصة1

بناء برج مكون من مكعبين2
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جلسات العالج الطبيعي

جانب مهارات المساعدة الذاتيةجانب المهارات االجتماعية

عدد 
المهاراتالطالب

يشارك في لعبة (بيك بو)18

يتجاوب باللعب أمام المرآة16

يلعب بالكرة مع ا�خرين11

اللعب البسيط4

عدد 
المهاراتالطالب

حمل و قضم و مضغ البسكويت16

14
إستخدام اDصابع أو اليد لتناول 

الطعام

4
مسك الملعقة و قلبها بالعكس 

لتناول الطعام

4
الشرب من كأس بيدين مع إراقة 

بعض السوائل
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برنامج التدخل المبكر

مرحلة الطفولة المبكرة و ماقبل الدراسة (من 18 شهر إلى 6 سنوات)

عدد 
الطالب

المهارات

28
مطابقة اDغراض الى مجموعات 

متماثلة.

30
وضع (مربع، مثلث، دائرة) على لوح 

اDشكال

21-15
مطابقة وفرز اDشكال الهندسية (مربع، 

مثلث، دائرة)

يميز أفعال الحركة ( من 6 إلى 21 فعل).17

يميز بعض الصفات ( كبيرو صغير، 13
ممتلىء وفارغ، طويل وقصير )

عدد 
المهاراتالطالب

اللصق على الجهة الصحيحة16

22-13
مطابقة و فرز اDلوان اDولية (أحمر، 

أصفر،أزرق)

تركيب لغز مكون من (1) أجزاء كبيرة16

اVشارة إلى أعضاء الجسم من (12-3)27

23
تمييز صور الحيوانات و المالبس من 

(20-4)
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جانب المهارات الحركية الكبيرةجانب المهارات اللغوية التعبيرية
المهاراتعدد الطالب

يحبي بإيماءات لفظية23

22
التواصل بإستخدام اVشارات من 

(50-6)

تسمية اDغراض من (20-2)19

إستخدام  اVسم  اDول و العائلة14-2

9
إستخدام جمل مكونة من: كلمتين، 

ثالثة، أربع كلمات

2
إستخدام أسئلة إجابتها (نعم ، ال) ، 

وأسئلة تبدأ بماذا، أين، متى

المهاراتعدد الطالب

22-18
الجري حول الفناء مسافة (100) قدم 
في مدة زمنية أقصاها (15/25) ثانية

22-19-15-7-6
القفز على النطاطة/ اDرض/ل�مام/ 

الخلف/الجانبين

الصعود و النزول على نفس الدرج30-28

صعود / نزول الدرج بالتبادل7-22

10-16
ركوب دراجة بثالث عجالت على سطح 

منحني/ مستقيم.

30-28-20-10
المشي على ألواح توازن مختلفة 
اDحجام (4، 5.5 ،8 ،10) بوصات
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جانب المهارات االجتماعيةجانب المهارات الحركية الدقيقة

المهاراتعدد الطالب

اللعب المتوازي24

اDلعاب الدائرية13

تمييز الجنس (بنت / ولد)16

 إتباع قوانين الفصل (8-3)15

يقول كلمتي (ماما / بابا) بالتمييز14

المهاراتعدد الطالب

25-25
وضع (6) أوتاد دائرية / مربعة 

قطرها ½ بوصة

نضم خرز مقاس ½ بوصة23

25-23-20-14-8

خط عمودي / خربشة دائرة / خط 
أفقي / إشارة (+) / تصميمات 

أولية

16-8-3
القص على الحواف / خط 

مستقيم / منحني .

11-3
نضم (3) خرزات دائرية / مربعة 

من نموذج بسيط.

26
بناء برج من المكعبات من

(3 إلى 10)
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برنامج التدخل المبكر

جانب مهارات المساعدة الذاتية

المهاراتعدد الطالب

مسك الملعقة و قلبها بالعكس26

26
الشرب من كأس بيدين مع إراقة 

بعض السوائل

24-24-19
مسك الملعقة/الشوكة/الكأس 

بالطريقة الصحيحة

نزع الغالف من اDطعمة / صب السوائل8-7

17-1
إتباع بعض/ جميع خطوات الدخول 

للحمام

المهاراتعدد الطالب

18-1
إتباع بعض /جميع خطوات تفريش 

اDسنان

19-1
إتباع بعض/ جميع خطوات غسل 

اليدين

10-1
إتباع بعض/ جميع خطوات وضع 

السائل المرطب

إرتداء الحذاء0

إرتداء القميص0
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البرنامج اaكاديمي التطبيقي الوظيفي للمراحل الدراسية :

( االبتدائية - المتوسط والثانوي بنات - المتوسط والثانوي بنين )

عدد 
اDكلالطالب

51
خطوات اDكل
باستقالل

عدد 
ارتداء وخلع المالبسالطالب

61
القميص القطني، القميص، البنطلون 

والجاكيت

عدد 
النظافة الشخصيةالطالب

إتباع خطوات الحمام واDسنان93

52
إتباع خطوات غسل الوجه ووضع 

الكريم المرطب

إتباع خطوات تنظيف اDنف48

73
إتباع خطوات تعديل درجة الحرارة وقص 

اDظافر

برنامج الدورة الشهرية16

عدد 
التعريف الشخصي الطالب

إعطاء اسمه ، عنوانه ، ورقم هاتفه56

إستخدام البطاقة الشخصية36

جانب مساعدة الذات: 

عدد 
برنامج البلوغالطالب

62
مراحل النمو والتغيرات التي تحدث 

للجسم وقت البلوغ

41
أجزاء الجسم العامة والخاصة ومن 

يستطيع رؤيتها

هيكل اDسرة32
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عدد 
الصحة والسالمةالطالب

إخبار البالغين في حالة المرض واVصابة44

الحذر عند التعامل مع الغرباء49

إدراك العادات الصحية34

قوانين اVعتداء الجنسي28

10
إستعمال الهاتف ل�بالغ عن حاالت 

الطوارئ

عدد 
التخطيطالطالب

التخطيط لوجبة الفطور20

التخطيط ل�نشطة والرحالت التعليمية10

عدد 
الطبخ الطالب

تحضير وجبات خفيفة16

عدد 
النظافةالطالب

19
خطوات نظافة الفصل - نظافة 

المطبخ

عدد 
التسوقالطالب

التخطيط للتسوق - مهارات التسوق31

عدد 
إتباع القوانينالطالب

إتباع قوانين الفصل وقوانين اللعب82

عدد 
تحديد أنواع الجنسالطالب

ولد، بنت، رجل، امرأة52

ذكر، أنثى20

هيكل اDسرة49

25
هيكل عائلة 

( اDم - اDب )
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عدد 
المهاراتالطالب

19
التواصل بإستخدام جملة مكونة من 

كلمة مفردة إلى كلمتين

36
التواصل بإستخدام جمل مكونة من 

جمل بسيطة

46
 التواصل بإستخدام جمل مكونة من

(4 إلى 8) أظرف مكان

41
 التواصل بإستخدام جمل مكونة من

(2 إلى 8) أظرف زمان

 نقل التجربة الشخصية45

70
اVجابة والسؤال بإستخدام أدوات 

اVستفهام

44
التواصل بإستخدام جمل تتضمن 

المفرد والجمع والمثنى

44
التواصل بإستخدام جمل تتضمن 

اDفعال (الماضي - المضارع - المستقبل 
- اDمر) 

عدد 
المهاراتالطالب

22
التواصل بإستخدام جمل تتضمن 

اDفعال (التذكير - التأنيث)

53
التواصل بإستخدام (2-5) ضمائر 

الملكية

41
التواصل بإستخدام (2-4) ضمائر 

منفصلة

التواصل بإستخدام الصفات11

جانب مهارات التواصل
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البرنامج اDكاديمي التطبيقي الوظيفي للمراحل الدراسية

جانب القراءة 

عدد 
المهاراتالطالب

 قراءة (20) كلمة2

49
قراءة كلمات
)100-30(

قراءة من كتب دراسية (5-1)46

13
قراءة حرف أبجدي واحد في بداية ووسط 

ونهاية الكلمة

قراءة كلمة من أربعة أحرف36

21
قراءة حروف أبجدية في بداية ووسط 

ونهاية الكلمة من (20-5).

20
قراءة جميع اDحرف اDبجدية في بداية 

ووسط ونهاية الكلمة

تهجئة من (5-١0)كلمات23

26
تهجئة كلمات مكونة من ثالث وأربع 

وخمس أحرف

عدد 
المهاراتالطالب

تهجئة بعض قطع كتب القراءة15

قراءة كتابين من كتب القراءة4

1
قراءة كتب الصف اDول من المرحلة 

االبتدائية
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عدد 
المهاراتالطالب

تحديد المفاهيم الحسابية42

8
إتباع برنامج الرياضيات ل�عداد

)10-1(

36
إتباع برنامج الرياضيات ل�عداد

)20-10(

العد بالعشرات والخمسات74

14
العمليات الحسابية الجمع والطرح 

Dعداد نتاجهم أكثر من ( 100 )

17
العمليات الحسابية الضرب والقسمة 

بإستخدام ا�لة الحاسبة

تسمية اDعداد الترتيبية9

35
مطابقة اDعداد العربية واVنجليزية إلى

( 20 )

13
تحديد القيمة المنزليه لخانة (آالف ، 

عشرات ، اDلوف )

جانب الرياضياتجانب الكتابة
عدد 
المهاراتالطالب

كتابة أحرف اسمه كامال35ً

37
كتابة اDعداد من

( 1 ) إلى ( 20 )

كتابة رسائل قصيرة-

31
إستخدام الحاسب ا�لي لطباعة اسمه 

كامالً

16
إستخدام الحاسب ا�لي لطباعة بياناته 

الشخصية

18
إستخدام الحاسب ا�لي لطباعة قوائم 

التسوق

4
إستخدام الحاسب ا�لي لطباعة نقل 

تجربته الشخصية
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البرنامج اDكاديمي التطبيقي الوظيفي للمراحل الدراسية

عدد 
المهاراتالطالب

7
قراءة اDعداد العشرية إلى اDعداد (100) 

وتقريبها إلى أقرب عدد صحيح

5
إستخدام الميزان لقياس وزنه وقياس 

وزن ا�خرين

عدد 
الوقتالطالب

16
تحديد الوقت : ساعة، ونصف ساعة، 

وربع ساعة

13
تحديد الوقت 

بـ (خمسة - عشرة - ثلث) 
و بـ (خمسة - عشرة - ثلث) 

حديد الوقت بالدقيقة9

عدد 
المال والنقودالطالب

20
عد وتبادل اDموال من

( 20 - 1 )

عد وتبادل اDموال Dكثر من ( 100 )10

عدد 
الطالب

مقدار النقود لشراء اDغراض

6
تحديد كمية المال المناسبة للشراء 

وإعطاء المبلغ الصحيح

10
إستخدام ا�لة الحاسبة لحساب مبلغ 

المشتريات

جمع عددين ناتجهما ضمن العدد (100)10

7
طرح عددين حاصلهما ضمن العدد 

(100)

4
تحديد الوقت (نصف وخمسة ، ونصف إال 

خمسة)

15
تحديد القيمة المنزلية لخانة

( ا�حاد ، العشرات، مئات )
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عدد 
علم التشريحالطالب

35
تحديد أعضاء الجسم الداخلية - 

الخارجية

5
تسمية الحواس ووظائفها وتحديد 
العضو المسئول عن كل حاسة

عدد 
اVصابات واDمراضالطالب

تحديد اDمراض المعدية والغير معدية15

10
تحديد أمراض وإصابات تسبب التسمم 

والوفاة

عدد 
المادةالطالب

غازات وسوائل ومواد صلبة6

تحديد مكونات اDشياء4

عدد 
الطقسالطالب

تحديد فصول السنة24

عدد 
درجات الحرارةالطالب

تحديد درجات الحرارة وتأثيرها في الطبخ4

عدد 
علم اDحياءالطالب

تصنيف الحيوانات والنباتات8

16
تسمية الكائنات الحية وتحديد 

خصائصها

تحديد إحتياج النبات للنمو6

عدد 
التغذية وسالمة الجسمالطالب

38
تحديد مجموعات اDطعمة والكمية 

التي يحتاجها الجسم

تحديد الهدف من الغذاء13

22
تحديد الغذاء الصحي والغذاء الغير 

صحي وتأثيرهما على صحة وسالمة 
الجسم

جانب العلوم:
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البرنامج اDكاديمي التطبيقي الوظيفي للمراحل الدراسية

عدد 
المهاراتالطالب

تحديد موقع مدينته ودولته36

34
تحديد أهم معالم مدن المملكة 

العربية السعودية

تحديد اVتجاهات اDربعة27

 تحديد حدود دولته22

17
تحديد القارات السبع وبعض من دولها 

وأهم معالمها

تحديد المسطحات المائية والتضاريس27

4
تضاريس مدن المملكة (ساحلية - 

زراعية - جبلية - صحراوية)

3
تسمية أسماء دول مجلس التعاون 
الخليجي وتحديد العلم الخاص بكل 

دولة

جانب الجغرافيا

عدد 
المهاراتالطالب

تاريخ الملك عبد العزيز4

سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم7

جانب التاريخ
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عدد 
المهاراتالطالب

62
 قراءة (20) كلمة اVجابة على اDسئلة 

الدينية وصفات المسلم

حديد أركان اVسالم36

26
تسمية الصلوات الخمس وتحديد 

اوقاتها

12
تحديد المناسبات الدينية والعبادات 

الخاصة بها

إتباع خطوات الوضوء26

إتباع خطوات الصالة12

تحديد مبطالت الوضوء23

تحديد مبطالت الصالة23

عدد 
المهاراتالطالب

8
 إدراك أنواع العمل

( داخل - خارج المنزل )

إدراك ضرورة العمل للحياة6

6
إدراك الهيكل التنظيمي للعاملين 

في المدارس

5
إدراك الهيكل التنظيمي ل�ماكن 

التي يتم زيارتها في الرحالت 
التعليمية

5
إدراك أسماء اDعمال والمهن 

المتعلقة بالعاملين الذين يراهم 
في الرحالت التعليمية

إدراك نظام اDموال4

إدراك القيمة النسبية ل�موال3

إدراك قوانين العمل اDساسية2

إدراك قوانين السلوك االجتماعي1

الجانب المهنيجانب الدين
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البرنامج اDكاديمي التطبيقي الوظيفي للمراحل الدراسية



46

اaنشطة والزيارات والرحالت 
التعليمية والمحاضرات 
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الر

عدد الطالب المكاناليومالتاريخالفعالية
المشاركين

9مقر الجمعيةالثالثاء2013/01/19ممدارس واحة العلم

60مقر الجمعيةاالثنين2013/02/04مبنك ساب

مدارس صوت االثنين2013/03/11منشاط بيع المرحلة المتوسطة بنات
48المتوسطة

39مقر الجمعيةالثالثاء2013/03/12منشاط بيع المرحلة اVبتدائية

35عبقرينوالثالثاء2013/03/19مرحلة ترفيهية للطالب

12مستشفى دلهاالثنين2013/04/08مرحلة ترفيهية للطالب

12الجنادريةالثالثاء -اDربعاء9-2013/04/10ممهرجان الجنادريه
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الفعاليات:

عدد الطالب المكاناليومالتاريخالفعالية
المشاركين

طالبينبنده العزيزيةاDربعاء2013/03/13مالمشاركة في سحب على سيارة

جميع المراحل مركز المملكةالخميس2013/03/14ماليوم العالمي لمتالزمة داون
الدراسية

من االثنين إلى  من 15-2013/04/17ممعرض يوم المهنه
اDربعاء

كلية العلوم   
الطبية ( جامعة الملك

سعود «الملز» 
3 طالب

ركن تعريفي في معرض المسئوليه   
3 طالبالريتز كارلتوناDحد - االثنينمن 21-2013/04/22ماالجتماعيه

من السبت إلى من 20-2013/04/22ممعرض المرأة العصرية
6 طالبات المرحلة فندق الفيصليةاالثنين

المتوسطة والثانوية بنات

59 طالبالمقر الرئيسياDربعاء2013/05/01منشاط ترفيهي مقدم من المدارس الوسطى

غير محددجمعية النهضةاDربعاء2013/05/15مِإلعب حتى تتعب (06) .

ــدر  ــر ب أمســية صاحــب الســمو الملكــي اDمي
مركز الملك فهد االثنين2013/05/20مبــن عبدالمحســن

 10 طالبالثقافي

المرحلة اVبتدائية /شاليهات المرسىالخميس2013/05/30محفل تخرج طالب وطالبات مدارس صوت
المرحلة المتوسطة

8 طالبمركز المملكةاالثنين2013/07/15مإفطار مركز المملكة

8 طالبمركز الفيصليةالجمعه2013/07/26مإفطار مركز الفيصلية

12 طالبهارفي نيكلزاDربعاء2013/07/24محفل قرقيعان
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عدد الطالب المكاناليومالتاريخالفعالية
المشاركين

جميع طالب المبنى الرئيسيالخميس2013/09/26محفل اليوم الوطني
المدارس

  الفيصلية /  الجمعة2013/10/04معرض أزياء

3 طالبهارفي نيكلز

مدارس صوت المتوسطة  الخميس2013/11/07منشاط ترفيهي مقدم من مدارس (83) 
48 طالبوالثانوية بنات

المشاركة في إفتتاح محل
7 for All Mankind

6 طالبمقر المحلالسبت2013/11/30م

جامعة الملك سعود الخميس2013/12/05ماليوم العالمي للتطوع
4 طالب(اDقسام اVنسانية )

منزل الطالب عبدالعزيز  الثالثاء2013/12/03مرحلة لمنزل الطالب عبدالعزيز العبيدان
10 طالبالعبيدان

بالتعــاون   ل�عاقــة  العالمــي  اليــوم  برنامــج 
جميع طالب حياة مول - بانوراما مولالخميس - اDحد05-2013/12/08ممــع نــادي المســئولية اVجتماعيــة

المدارس
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المحاضرات الطبية:

التاريخالفئة المستفيدةالمحاضرةالمتحدث

CPR/ اVنعاش القلبي الكابتن دكتور/ عبد اهللا الزهراني

2013/02/14مموظفات المدارسالرئوي

النقيب / عبد العزيز المريبض 
رئيس وحدة حي السفارات للدفاع المدني

أهمية خطة اVخالء عند 
حدوث الخطر-  أنواع 
وطريقة استخدام 
طفايات الحريق

2013/02/17مموظفات المدارس

أ/ مرام مفرح أخصائية العالج الطبيعي    
فريق عمل مدارس المرحلة اللياقة البدنيةبالمدارس

2013/01/30مالمتوسطة / الثانوية بنين

د/ أحمد الخاني استشاري جراحة المخ واDعصاب 
بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 

اDبحاث
مشاكل العمود الفقري 

2013/04/17مأولياء اDمورلذوي متالزمة داون

أ/ إكرام رسالن أخصائية العالج الطبيعي 
بالمدارس 

عدم ثبات الفقرات 
العنقية لذوي متالزمة 

داون 
فريق عمل مدارس المرحلة 
2013/04/24مالمتوسطة / الثانوية بنين

أ/ إكرام رسالن أخصائية العالج الطبيعي 
بالمدارس 

دور العالج الطبيعي 
لذوي متالزمة 

داون 
2013/05/01مفريق عمل المدارس

د/ هيا رزوق أخصائية أمراض وجراحة العيون 
بمركز النخبة الطبي

أمراض العيون لذوي 
2013/05/08مأولياء اDمورمتالزمة داون

د/ أنغــام المطيــر رئيــس قســم الغــدد والســكري
  ل�طفــال بمدينــة الملــك عبــد العزيــز الطبيــة 

الحــرس الوطنــي.
أمراض الغدة الدرقية 
2013/11/07مأولياء اDمورلذوي متالزمة داون 

د/ ديمة أبو صالح رئيسة قسم التغذية 
بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 

اDبحاث
تغذية أطفال متالزمة 

2013/12/12مأولياء اDمورداون

أ/ إكرام رسالن أخصائية العالج الطبيعي 
بالمدارس

عدم ثبات الفقرات 
العنقية لذوي متالزمة 

  داون

2013/12/16مفريق عمل المدارس
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الخدمات اVجتماعية:

المسجلين لهذا العامطالب التخفيض

طي قيد ملفاتهم لهذا العامطالب االعفاء

المسجلين على قوائم االنتظار

إ

19

34

1262

11

27
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الخدمات الطبية:

تطعيم اVنفلونزا الموسمية 
(عيادات المدارس)

فحص اDسنان (عيادات المدارس)

تطعيم الحمى الشوكية (عيادات 
فحص العيون بمركز النخبة الطبيالمدارس)

موعد بعيادة كرسي السمنة تطعيم اVنفلونزا الموسمية
بمستشفى الملك خالد الجامعي

43

13

281

32

43

الرعاية والعناية الطبية
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العيادات الطبية:

العددالتاريخالغرض من الزيارةالعيادات الطبية

(5) مجموعات من كلية التمريض 

والعلوم الطبية المساعدة
جامعة  الملك سعود، يرافقهن عضو 

هيئة التدريس د/ عفاف ابراهيم

-  التدريب وتنوع الخبرات العملية
-  التزويد بمعلومات عن الجمعية وعن      

متالزمة داون

2013/04/20م 

2013/04/21م 

2013/04/22م 

2013/12/9م 

2013/12/11م

14

14

10

10

8

د/ خالد الخضير طبيب اسنان بكلية 
طب اDسنان - جامعة الملك سعود

-  فحص أسنان الطالب  
-  التوعية الصحية وتثقيف الطالب بالطريقة 

السليمة لتفريش اDسنان
-  توزيع اDدوات المساعدة لهم على ذلك

2013/02/1143 م

د/ البندري بنت حسن الجميل قسم 
صحة اسنان المجتمع- كلية طب  

اDسنان- جامعة الملك سعود، وكلية 
لندن الجامعية في المملكة المتحدة.

-  انجاز المرحلة الثانية من دراسة تطوير أداة لقياس 
جودة الحياة المرتبطة بصحة فم وأسنان اDطفال/  

المراهقين ذوي متالزمة داون
-  إجراء مقابالت فردية مع مجموعة من أمهات الطالب 

ذوي متالزمة داون من الجنسين (12-18 عام)
-   فحص أسنان الطالب (12-18 عام) وتزويدهم
باDدوات المساعدة على العناية بالفم واDسنان

من 2013/9/29م

إىل 2013/11/13م

16

16

د/ هدى قطان استشارية طب 
اDطفال بمستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز اDبحاث

تطعيم الطالب: 
- لقاح اDنفلونزا الموسمية

- لقاح الحمى الشوكية
2013/10/2843م

13

د/ فاتن المجلد البورد السعودي- طب 
أسنان اDطفال- كلية الرياض لطب 

اDسنان والصيدلة

-  فحص أسنان الطالب  
-  عالج أسنان الطالب بعيادات كلية الرياض 

لطب اDسنان والصيدلة
2013/10/2930م

أ/ نعمت اDغا المدير التنفيذي لمركز 
البصمة للعناية بالقدم. 

 أ/ محمد شكيل أخصائي الجبائر

-  فحص أقدام طالب المدارس ووصف داعم 
قوس القدم المناسب لكل طالب

-  تقديم عرض أسعار الدواعم
2013/11/27م 

2013/12/18م
98

من 2013/02/02مفحص عيون الطالبمركز النخبة

إىل 2013/05/25م
جميع الطالب
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التبرعات
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الزكاة: - تبرعات نقدية
للفترة من 2013/1/1 م الى 2013/12/31 م

تبرع غيرزكاةاللقب
مقيد

تبرع 
المجموعمقيد

1,016,00146,04450,5001,112,545فاعلين  خير

الشيخ عبد اهللا بن سالم بن سعيد 
0300,0001,000,0001,300,000باحمدان

050,0001,000,0001,050,000السيدة نوال محمد عمر بابقي

السادة المتبرعين من خالل 
sms 0914,7720914,772الرسائل القصيرة

صاحبة السمو الملكي 
اDميرة  البندري بنت خالد بن

 عبد العزيز آل سعود

200,000500,0000700,000

سعادة الشيخ سعد بن عبد اهللا 
100,0000500,000600,000التويجري

صاحبة السمو الملكي اDميرة 
نوف بنت خالد

 بن عبد العزيز آل سعود
0250,000300,000550,000

الشيخ عبد العزيز مبارك 
0500,0000500,000الحساوي
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تبرع غيرزكاةاللقب
مقيد

تبرع 
المجموعمقيد

00207,000207,000السادة بنك ساب

صاحب السمو الملكي اDمير 
حسام سعود بن عبد العزيز 

آل سعود
0200,0000200,000

الشيخ صالح بن راشد بن 
0200,0000200,000عبد الرحمن الراشد

صاحب السمو الملكي اDمير 
محمد بن خالد بن عبد اهللا الفيصل 

بن عبد العزيز آل سعود
0200,0000200,000

صاحبة السمو الملكي اDميرة 
لولوة بنت فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود

0200,0000200,000

شركة راشد بن سعد 
0200,0000200,000بن عبد الرحمن الراشد

0200,0000200,000الشيخ عبد العزيز عمر الشويعر

0180,0000180,000الشيخ فهد بن عبد العزيز الرشود

فاعلين خير قنوات التبرع والزكاة 
69,527107,1140176,641خالل الراجحى

صاحبة السمو الملكي اDميرة 
103,34400103,344صيتة بنت بدر بن عبد المحسن
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الزكاة: - تبرعات نقدية

تبرع غيرزكاةاللقب
مقيد

تبرع 
المجموعمقيد

100,00000100,000السيدة شما الشنيفى

سعادة الشيخ عبد السالم 
00100,000100,000التويجري

صاحبة السمو الملكي اDميرة 
نوف بنت متعب بن عبداهللا بن 

عبدالعزيز آل سعود
0100,0000100,000

السيدة محاسن عيسى 
100,00000100,000سعسع

صاحبة السمو الملكي اDميرة 
90,4250090,425لين بنت بدر بن عبد المحسن

صاحبة السمو الملكي اDميرة 
71,0560071,056سلمى بنت بدر بن عبد المحسن

فاعلين خير قنوات التبرع خالل 
054,598054,598بنك ساب

0050,00050,000السادة البنك العربى الوطني

السادة مؤسسة مها ابراهيم 
0050,00050,000المالك

مؤسسة عبد المحسن 
50,0000050,000السلطان الخيرية

50,0000050,000السيدة لميا آل شيخ
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تبرع غيرزكاةاللقب
مقيد

تبرع 
المجموعمقيد

40,6500040,650السيدة نجــــوى عودة

0034,30034,300مؤسسة الملك خالد الخيرية

الشيخ كمال عبد اهللا بن سالم بن 
025,000025,000سعيد باحمدان

20,0000020,000السيدة سميحة أحمد القصبيي

019,283019,283مجموعة روح المبادرة

شركة عطية محمد الزهراني 
9,00009,00018,000وأوالده للتجارة

016,500016,500السيدة  تاال التميمى

015,000015,000السادة البنك ا اDهلي التجاري

بواقي الهلل من متسوقين 
011,164011,164اليورمارشية

0010,00010,000السيدة فايزة ابو باشا

السيدة سمر سميع الحق 
010,000010,000قمر الدين ملك
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الزكاة: - تبرعات نقدية

تبرع غيرزكاةاللقب
مقيد

تبرع 
المجموعمقيد

10,0000010,000السيدة مها الجميح

010,000010,000السيدة لينا بابان

الشيخ منصور عبد الرحمن 
0010,00010,000الطاسان

صاحبة السمو الملكيا Dميرة 
البندري بنت عبد الرحمن الفيصل بن 

عبد العزيز آل سعود
09,00009,000

09,00009,000السيد سعيد المورى

5,0004,00009,000ريم حسين الجزائري

08,11608,116السادة شركة العليان المالية

فاعلين خير قنوات التبرع خالل 
05,22005,200بنك الرياض

05,00005,000السيدة العنود شيشكلي

4,000004,000السيد عيضة ابراهيم مخاشن

السيدة فتحية ابراهيم عبد 
2,500002,500الرحمن

2,000002,000السيدة فايزة الخيال
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زكاة
تبرع غير
مقيد

تبرع 
المجموعمقيد

2,043,5034,349,8113,320,8009,714,114اVجمالي
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الزكاة: - تبرعات نقدية
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الميزانية التقديرية
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قال تعالى:

 َوما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء 

َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر 
اِزِقيَن الرَّ

آية ٣٩، سورة سبا
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الموازنة 
التقديرية 

لعام ٢٠١٤ م
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تقرير مراقبي
الحسابات
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قائمة اaنشطة للسنة المنتهية لعام 2013 م
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إنجازاتنا

10438.24م 2
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بدعمكم صوتنا يصل
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خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لتساهم في تعليم أطفال ذوي متالزمة داون:

للتبرع بـ 10 ريال، لمرة واحدة ، إرسال رسالة فارغة للرقم 5053 من أي شبكة إتصاالت  

للتبرع بـ 12 ريال شهريا، إرسال (  1 ) للرقم 5053 من أي شبكة اتصاالت  

لدعم المشاريع الخيرية للجمعية من خالل :

منح السعادة للغير
أفضل طريق لعمل الخير



72

التحويالت البنكية
 أرقام الحسابات البنكبة لدى البنوك المحلية لدعم الجمعية

رقم الحسابIBAN البنك  نوع الحساب

101-7000-4919-249تبرعات

 203-6080-1414-1415

 209-855-5519-940

0162-8761-3001

967546-001-85

077009975-001

9902038093

66688000000

66688000001

SA42100000

SA7580000

SA672000000

 SA20 6000 00000

SA56 5500 00000

SA89 45 000 000

SA824000 0000 00

SA78050000682

تبرعات

تبرعات

تبرعات

تبرعات

تبرعات

تبرعات

تبرعات

308-7000-4919-249زكاة

203-6080-1313-1318

 209-855-5519-941

0162-8761-3002

967546-002-82

077009975-002

9902038107

SA79100000

 SA7780000

SA402000000

 SA90 6000 00000

SA56 5500 00000

SA62 45 000 000

SA924000 0000 00

SA51050000682

زكاة

زكاة

زكاة

زكاة

زكاة

زكاة

زكاة

علما بأن حسابات وميزانيات الجمعية تخضع لرقابة ومراجعة دقيقة ربع سنوية ، من قبل مكتب محاسبون 
ومراجعون قانونيون معتمدون ومنتدبون من قبل وزارة الشؤون االجتماعية
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للتواصل مع الجمعية

116939443 Kingdom of Saudi Arabia
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