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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع
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نحن على يقين بأن جودة الحياة لذوي متالزمة داون تعتمد بشكل 
مباشر على جودة التعليم المتخصص المنفرد، وتقديم الرعاية 

الصحية لذوي متالزمة داون، ونشر الوعي في المجتمع.

كان ذوو متالزمة داون یعیشون في ٔاوائل الثمانینات حتى عمر 
العاشرة فقط. واليوم 80% من ذوي متالزمة داون يصلون لعمر 

الستين وما فوق. هناك تطور وتقدم ملحوظ ولكن مسئوليتنا لم 
تتوقف هنا بل لدينا الكثير مما سوف نقوم بعمله لضمان حياة 
كريمة مستقلة مليئة باإلنجازات ألبنائنا من ذوي متالزمة داون.

نسعى إلى تمكين ذوي متالزمة داون تحت مظلة مدارس محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون والتي تقدم أفضل المناهج 
والبرامج التربوية الفعالة والمدروسة لهذه الفئة الغالية من أبنائنا 

بالتعاون مع االستشاريين الدوليين.  والنتائج ملموسة وإيجابية 
عندما ننظر اليوم إلى الخريجين من مدارسنا وهم يشغلون وظائف 

مختلفة في عدة قطاعات.

وتحت شعار “صوت واحد .. مستقبل واعد” حققنا الكثير من 
التقدم بتوفيق من الله ثم بالدعم الالمحدود من الرئيس الفخري 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودعم شركائنا 

وأعضائنا المميزين ومتطوعينا الكرام وال زلنا بحاجة الستمرار 
ومواصلة دعمكم لنا لنجاح شعارنا والوصول به إلى جميع مناطق 

المملكة.
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

تبذل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله جهودًا عظيمة في دعم وتطوير 
العمل الخيري واإلنساني، ما يجعل المؤسسات العاملة في هذا المجال مطالبة بتحقيق أعلى درجات الكفاءة 

والجودة واالرتقاء بمستوى خدماتها بما يوازي تطلعات المجتمع.

لقد مضت جمعية صوت متالزمة داون منذ انطالقھا عام 2010م في طريق التمّيز، وتشّرفت بتقديم خدمة 
متخصصة لذوي متالزمة داون وأسرهم في المملكة العربية السعودية من الميالد وحتى التوظيف، ومّكن الله 
مجلس اإلدارة من اعتماد خطة ٕاستراتیجیة تتضّمن إنشاء (5) مدارس نموذجية متخصصة في مختلف مناطق 
المملكة بحلول عام 2030م لتقديم الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية لفئتنا الغالية وفـق أعلى المعايير 

واألسس العالمية المـعتمدة، وتّوجت هذه المساعي الطموحة والغايات النبيلة باقتران مسّمى الرئيس الفخري 
لجمعية صوت متالزمة داون بصاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، 

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ليضيف سموه الكريم بذلك كثيرًا من الدالالت السامية التي تؤكد 
حرص والة األمر في هذه البالد الطاهرة على تأصيل العمل الخيري واإلنساني والمساهمة الفعالة فيه.

وتقديرًا من مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها لمبادرة سمو ولي العهد فقد تقّرر إطالق اسم سموه على جميع 
المدارس التابعة للجمعية، لتصبح “مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون”. تعمل الجمعية بإذن 
الله جاهدة نحو بناء بيـئة مالئمة ينخرط فيها األطفال والبالغون من ذوي متالزمة داون في صفوف المجتمع 
كأعضاء مستقلين منتجين ومقّدرين في المجتمع ليحيوا حياة كريمة، ولتحقيق ذلك فقد شرعت الجمعية في 

بناء مدارس لها بمدينة الرياض سعيًا منها الستيعاب األعداد المتزايدة المسجلة على قائمة االنتظار، وسيشهد 
عام 2016م افتتاحها بإذن الله، كما بدأ العمل في مشروع مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون 

بمحافظة جدة، ونتوقع االنتھاء منه خالل عام 2017م.

إن اإلنجازات التي تحققت هي منة من الله أواًل، ثم بفضل العقول واأليادي الخيرة التي تعمل بصمت وإخالص 
داخل الجمعية، وأخّص عضوات مجلس اإلدارة، وعلى رأسهم السيدة نوال بنت محمد بابقي، التي سبقتني إلى 
رئاسة المجلس وبذلت جهودًا مشكورة ومقدرة، أسأل الله أن يجزيها خيرًا وأن يوفقني إلى إكمال مسيرتها، ولن 

أنسى جهود صاحبة السمو الملكي األميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود األمينة العامة للجمعية، 
فهي من مؤسسي هذا الصرح منذ أن كان حلمًا عام 1987م وبذلت الكثير ليصل إلى ما نراه اليوم من إنجازات 

مشرفة. كما أشكر كافة منسوبي ومنسوبات الجمعية، شركائنا من الداعمين، والمتطوعين على جهودهم 
المخلصة في مساندة الجمعية لتحقيق الكثير من اإلنجازات بكل إخالص وتفان.

وفي الختام، يطيب لي أن أقدم لكم التقرير السنوي للجمعية للعام المالي 2015م، الذي يّوثق الجهود القّيمة 
والكبيرة التي ُبذلت على مدار عاٍم كامل، ويطرح ما تم إنجازه بكل شفافية ووضوح.

كما أبتهل إلى الله القدير أن يوفقنا جميعًا إلى تحقيق أهدافنا، ويجعل عامنا القادم حافاًل باإلنجازات والنجاحات، 
كما نسأله أن يرزقنا اإلخالص والقبول والثواب.

                                                                                                         ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز
                                                                                                        رئيس مجلس اإلدارة           

                                                                                               

كلمة الرئيسة





 تفخر جمعية صوت متالزمة داون بأن رئيسها الفخري هو رجل البذل والعطاء صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله ؤابقاه حيث 

حظيت الجمعية العام الماضي بموافقة كريمة من سموه لتولي الرئاسة الفخرية لجمعية صوت متالزمة داون. 

 يدعم صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية العديد من المبادرات اإلنسانية والخيرية على الصعيدين المحلي واإلقليمي، ويحظى التعليم 

باھتمام سموه الكبير، وال سيما تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، وأحد هذه األوجه المشرقة لعطاءات سموه 
هو الدعم السخي المقّدم ألبنائه من ذوي متالزمة داون في المملكة إلنشاء مدارس متخصصة لهم على 
حساب سموه الخاص في محافظة جدة بمبلغ 50 مليون ريال وذلك إيمانًا منه حفظه الله بدقة متطلبات 
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة عمومًا، وذوي متالزمة داون على وجه الخصوص، وعرفانًا من مجلس إدارة 

جمعية صوت متالزمة داون لدعم سموه الجزيل، فقد تم إطالق اسم سموه على كافة مدارس الجمعية.

الرئيس الفخري
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عن جمعية صوت متالزمة داون

الرسالة

تمكين ذوي متالزمة داون في المملكة العربية السعودية من خالل 
التعليم ذي المستوى العالمي، التدريب، األبحاث، والتوعية

التعليم ذو المستوى العالمي
تضم جمعية صوت متالزمة داون تحت مظلتها مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون والتي 

تقدم التعليم المتخصص والمنفرد لذوي متالزمة داون من الوالدة وحتى التدريب المنتهي بالتوظيف.

التدريب
ال يقتصر دور مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون على تقديم التدريب المهني لطالبنا ولكنه 

مركز تدريبي للمختصين من التربويين وفرق عمل المساندة من الجهات الحكومية واألهلية. ونقدم للمختصين 
تدريبا عالي المستوى ويضاهي أعلى المعايير الدولية في هذا المجال حتى وٕان كانوا حاصلين على تدريب من 

جهات ٔاخرى وذلك لضمان دقة البرامج والخبرات المقدمة لهم من قبلنا. 

األبحاث
أخذنا على عاتقنا االلتزام بنشر البحوث المتعلقة بالجوانب التعليمية والطبية الخاصة بمتالزمة داون وذلك 

ألهميتها في تقديم أفضل الخدمات. ٔایضا سيتم التعاون مع مراكز ٔابحاث دولية متخصصة. كما سيتم دعم 
األبحاث على مستوى األفراد أو المراكز. 

التوعية
تشمل رؤية صوت توفير مستقبل لذوي متالزمة داون بمنحهم الدمج والتقدير واالحترام في المجتمع. ونهدف 

للوصول إلى المجتمع بمختلف أطيافه إلیصال رسالتنا بأن ٔابنائنا من ذوي متالزمة داون قادرون على التعلم 
وتطوير مهاراتهم وقدراتهم والعيش حياة كريمة مستقلة. ومع الدعم وتقديم البرامج المالئمة المتخصصة 

سيكون للعديد من ذوي متالزمة داون فرصة للعمل. إن الشعور باالستقاللية واالعتماد على الذات يمنح الثقة 
بالنفس واالحترام والتقدير الذي يستحقه كل فرد من ذوي متالزمة داون. ولتحقيق هذا الهدف نقوم بعقد 

ورش عمل، تنفيذ المحاضرات التوعوية، إقامة األنشطة والفعاليات والمؤتمرات، وتوزيع المنشورات التعريفية 
في المدارس والشركات ومختلف القطاعات.
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الرؤية
نطمح في مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة داون 

رين في المجتمع مستقلين، منتجين، ومقدَّ

القيم

المهنية العالية
نلتزم بتقديم تعليم متخصص عالمي المستوى وخدمات متميزة لخلق أفضل الفرص لذوي متالزمة داون، 

وذلك ليحيوا حياة كريمة ولیصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.

الشفافية
أبناؤنا الطالب هم محور اهتمامنا وقد أخذنا على عاتقنا مسئولية استثمار مواردنا المالية بكفاءة وقياس أدائنا 

واالستجابة الستفسارات الجهات المانحة وشركائنا اإلستراتیجیین.

االستدامة
نهدف إلى إيجاد حلول تضمن االستدامة واالستمرارية للجمعية لمواجهة ٔاي تحديات تقف أمام رسالتنا 

اإلنسانية.

الثقة
نحمل على عاتقنا التحلي بالمصداقية والنزاهة وتحري الدقة في تعاملنا لمصلحة ذوي متالزمة داون.

االبتكار  
االرتقاء ومواكبة أحدث التقنيات وإيجاد فرص لعقد شراكات تساهم في دعم ومساندة ذوي متالزمة داون على 

جميع المستويات.
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مصعب العبدالسالم
سنتان

قبــل حوالــي عاميــن نبــض فــي أحشــائي جنيــن انتظــرت 
والدتــه بفــارغ الصبــر والشــوق والحنيــن. وجــاء ذلــك اليــوم 
ذراعــي  بيــن  حملتــه  مصعــب.  ابنــي  فيــه  ولــدت  الــذي 
ــي مــن  ــي بدن ــرة، فأحسســت بقشــعريرة تســري ف ألول م
حســن جمالــه، فــكان صغيــر الحجــم، جميــل العينيــن، لــه 
وجــه مالئكــي، وابتســامة رائعــة، فأخــذت أردد فــي نفســي 
“ســبحان اللــه الخالــق فيمــا خلــق”. أحببتــه بــكل مــا يملــك 

الحــب مــن معنــى. 

ــورا علــى نــور ومــن شــدة  لقــد مــأ مصعــب علــي حياتــي ن
حياتــه  يمــارس  أن  فــي  ورغبتــي  عليــه،  وخوفــي  حرصــي 
كباقــي األطفــال، قــررت أخــذه لمدرســة خاصــة علــى الرغــم 
مــن صعوبــة تركــه. لــذا اصطحبتــه لمــدارس محمــد بــن 
نايــف بــن عبدالعزيــز لمتالزمــة داون وكان عمــره شــهرين. 
تــم اســتقبالي فــي المــدارس بــكل رحابــة صــدر، ثــم انتقــل 
مصعــب إلــى الحضانــة، وبــدأ العــالج الطبيعــي ويــوم بعــد 
يــوم تطــور ابنــي وأصبــح يمشــي والحمــد للــه، ويســتمع 

إلــى تعليمــات مدرســاته ويلعــب مــع أصحابــه. 

أجمــل  فمــا  معــه،  وقتــي  معظــم  أقضــي  البيــت  وفــي 
ــه دائمــا  ــه. فقلبــي يدعــو ل ــا أحكــي ل ــدي وأن ــن ي جلوســه بي
بالصحــة والعافيــة والتوفيــق. أســأل اللــه العلــي العظيــم 
فــي كل يــوم وفــي كل آن ومــكان أن يحفظــه لــي ويســعده 
ويســتجيب لــي دعائــي. إننــي متفائلــة بــأن ابنــي فــي حفــظ 

ــى: ــال تعال ــه، فق ــه ورعايت الل

اِع  ــي َقِريــٌب ُأِجيــُب َدْعــَوَة الــدَّ ــي َفِإنِّ  َوِإَذا َســَأَلَك ِعَبــاِدي َعنِّ
ــُدوَن  ــْم َيْرُش ُه ــي َلَعلَّ ــوا ِب ــي َوْلُيْؤِمُن ــَتِجيُبوا ِل ــاِن َفْلَيْس ِإَذا َدَع

.}186 }البقــرة: 
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عن متالزمة داون
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مجلس اإلدارة

صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس اإلدارة

السيدة نوال بنت محمد بن عمر بابقي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

صاحبة السمو الملكي األميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود
األمين العام

صاحـبة السمو الملــكي األميرة بسمة بنــت بــدر بن عبدالمحسن بن عـبدالعزيز آل سعود
أمين الصندوق

السيدة شما بنت محمد بن يوسف الشنيفي
عضو مجلس اإلدارة

صاحبة السمو الملكي األميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل
عضو مجلس اإلدارة

الدكتورة نادية بنت محمد بن عوني سقطي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتورة هدى بنت عبداهلل بن عباس قطان
عضو مجلس اإلدارة

األستاذة فاطمة ملك
المديرة التنفيذية  



 |  التقرير السنوي 18

أهم اإلنجازات اإلدارية
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المٔوسسون

صاحبة السمو الملكي األميرة سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود  
 صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود 

 صاحبة السمو الملكي األميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود
 صاحبة السمو الملكي األميرة لولوه بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود

 صاحبة السمو الملكي األميرة لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمها الله
 صاحب السمو الملكي األمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

 صاحبة السمو الملكي األميرة البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود
 صاحب السمو الملكي األمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل آل سعود  

 صاحب السمو الملكي األمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 
 صاحبة السمو الملكي األميرة  بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود 

 الشيخ عبدالله سالم سعيد باحمدان
 الشيخ محمد حسين علي العمودي 
 الشيخ عبدالله أحمد سعيد بقشان 

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

 المهندس صالح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد 
 األستاذ بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن العمر

 الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مهنا اليابس 
 السيدة نوال بنت محمد بن عمر بابقي

 صاحبة السمو األميرة 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 عبدالله عباس قطان 

 السيدة سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي 
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نورة العشري
5 سنوات

األيــام  وأحســب  الجديــد  للمولــود  جــدًا  متشــوقة  كنــت 
والســاعات الســتقباله. انتظــرت رؤيتــه بــكل اشــتياق وبــدأت 
لــي شــخصيا  مــن مشــتريات  االســتعدادات  ترتيــب  فــي 
المستشــفى.  فــي  الغرفــة  وحجــزت  الجديــد،  وللمولــود 
وعندمــا اقتــرب موعــد الــوالدة، استبشــرت بقــدوم الضيــف 

الجديــد. 

عرفــت ومنــذ الوهلــة األولــى لوالدتهــا بــأن طفلتــي مــن 
ذوي متالزمــة داون، قبــل أن يخبرنــي الطبيــب. حزنــت كثيــرا 
حملــت  أم  فعــل طبيعيــة ألي  ردة  وهــي  ولدتهــا  عندمــا 
وتعبــت. إال أننــي ســرعان مــا ندمــت علــى حزنــي فــي تلــك 
األيــام، وحمــدت اللــه وشــكرته علــى عطايــاه وعلى ســالمتي 
بعــد تعبــي الشــديد عنــد الــوالدة. فأنــا ممتنــة للــه علــى مــا 

رزقنــي.

ابنتــي الحبيبــة نــورة، لــو بحثــت عــن كلمــات لوصــف حنانهــا 
ورقتهــا لــم ولــن أجــد، وكل مــا أقدمــه لهــا هــو قليــل بحقهــا. 
ولــو كان بوســعي لقدمــت لهــا كل ســبل الراحــة، فابنتي هي 
ــة  ــي. فــي البداي ــا هــي راحت ــي، وراحته ــي ومــن حيات جــزء من
كنــت أخــذ نــورة ألحــد المراكــز مــرة باألســبوع، وشــعرت بأنــه 
ــر كاٍف لهــا. فقمــت بتســجيلها فــي روضــة دمــج لمــدة  غي
أســبوعين، ولكننــي لــم أكــن راضيــة عــن مســتوى الروضــة 
ألنهــا غيــر مؤهلــة للتعامــل مــع ذوي متالزمــة داون، فقررت 
ٔان ٔاخرجھــا، وكنــت أدعــو اللــه كثيــرًا فــي كل يــوم وبعــد كل 
صــالة أن يســهل لهــا أمورهــا، ويختــار لهــا الصالــح حتــى 
ــز  ــن عبدالعزي ــف ب ــن ناي ــا فــي مــدارس محمــد ب ــاء قبوله ج
لمتالزمــة داون. ومنــذ التحاقهــا بالمــدارس الحظــت عليهــا 
الكثيــر مــن التغيــر والتطــور لأفضــل، حيــث تعلمــت مهــارة 
دخــول واســتخدام الحمــام وارتــداء الحــذاء وغـــــــيرها الكـــــــثير. 
والحمــد للــه نــورة فــي تــــــقدم مســتمر ثــم بــــفضل جــــهود 
القائــــــمين علــى دراســتها، شاكـــــــرة لهــم كل مــا يفعلونــه، 

وداعيــة لهــم بالتوفيــق والســداد.

ــي  ــورة وال يحرمن ــي ن ــه الواحــد األحــد أن يحفــظ ل أســأل الل
منهــا. أحبهــا مــن كل قلبــي، ســأبقى دائمــا خلفهــا فأنــا 

ســندها، وأنــا كلــي لهــا. 
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تاريخنا

1986

إنشاء مركز متخصص 
للتدخل المبكر في 

مدينة الرياض لعدم 
توافر الخدمات 

المتخصصة للعناية 
بذوي متالزمة داون

1987

إقامة أول فصل 
لأطفال من ذوي 
متالزمة داون في 

مقر جمعية النهضة 
النسائية الخيرية  

1989

وصل عدد األطفال 
الُمسجلين بمركز 

التدخل المبكر إلى 
40 طفاًل خالل 

عامين فقط

1992

بدء التدريب الرسمي 
من قبل أخصائية 
العالج الطبيعي 

والتدخل المبكر ماري 
تاتاركا واستشاریة 

التعليم الخاص 
باتريشيا ٔاولوین تحت 

قيادة فاطمة ملك

1994

منح مدارس النهضة 
لمتالزمة داون مقر 
آخر ليشمل المرحلة 
المتوسطة والثانوية 

والتدريب المهني، 
وزيادة عدد الطالب 

إلى 76 طالبا

1996

اكتمال المناهج 
التعليمية األساسية 

باللغة العربية للمراحل 
االبتدائية والمتوسطة 

والثانوية

2000

أصبحت المدارس ٔاول 
مركز تدريبي نموذجي 
على مستوى الشرق 

األوسط لذوي 
متالزمة داون متوافق 

مع البيئة والثقافة 
السعودية ومتميز من 
حيث الجودة والنطاق

2004

 ترجمة أول كتاب 
متخصص في تعليم 

األطفال ذوي متالزمة 
داون باللغة العربية
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2015

موافقة صاحب 
السمو الملكي األمير 

محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز آل سعود 

ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية على 
تولي الرئاسة الفخرية 

لجمعية صوت 
متالزمة داون وإطالق 
اسم محمد بن نايف 

بن عبدالعزيز لمتالزمة 
داون على كافة 
مدارس الجمعية

اختيار صاحبة السمو 
الملكي األميرة ريما 

بنت سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود 

لرئاسة مجلس 
إدارة جمعية صوت 

متالزمة داون

2012

البدء في إنشاء أول 
مدارس ضمن الخطة 
اإلستراتيجية بمدينة 

الرياض في حي حطين 

وصول عدد خريجي 
برنامج التدريب 

المهني المنتهي 
بالتوظيف إلى 12 

موظفا وموظفة

2014

تدشين جمعية صوت 
متالزمة داون

2010

منح المكتب 
اإلقليمي لمنظمة 

الصحة العالمية 
في الشرق األوسط 

مدارس صوت 
للتعليم والتدريب 

جائزة األبحاث 
والتعليم لمتالزمة 

داون

2009

المدرسة تعمل 
بأقصى طاقتها مع 

وصول عدد الطالب 
إلى 171 طالبًا، 

باإلضافة إلى 805 
طالب على قائمة 

االنتظار 

إقرار خطة ٕاستراتیجیة 
تسمح للجمعية 

بالوصول إلى %45 
من ذوي متالزمة 

داون بالمملكة بحلول 
عام 2030





سارة العرفج
10 سنوات

ســميت ابنتــي ســارة لمــا يحملــه االســم مــن معنــى جميــل، 
ــي ولوالدهــا  ــذ أول نبضــة لهــا عشــقتها. لقــد جلبــت ل فمن
البهجــة والســرور، فهــي ابنتــي الحبيبــة وأميرتــي الصغيــرة، 
ــة.  ــروح المرحــة والضحكــة الســارقة والنظــرات البريئ ذات ال
بحمــد اللــه ورعايتــه يغمرهــا النشــاط كل صبــاح، فهي وعلى 
الرغــم مــن صغــر ســنها مليئــة باألمــل والحيويــة واإليجابيــة. 
ــة  ــر. ابتســامتها جميل ــي الكثي ــي ل ــي يعن ــي حيات ــا ف وجوده
ــر، فهــي تلعــب  ــا كبي ــى ٔاختیھ ــا عل ــق، وحنيته ــا رقي وكالمه

مــع الكبــرى، وتعتبــر الصغــرى طفلتهــا.

ــى لقــد كان لمعلماتهــا الفاضــالت  ــه تعال وبفضــل مــن الل
اللواتــي بذلــن قصــارى جهدهــن دورا كبيــرا وواضحــا فــي 
مســاعدتها ومســاعدتي علــى التكيــف معهــا وتطويرهــا، 
فأصبحــت  للمدرســة،  وحبهــا  تعلقهــا  فــي  ســاهم  ممــا 
تعتمــد علــى نفســها كثيــرا فــي جميــع أمورهــا، وأحبــت 

العلــم والعمــل تمامــا مثــل ٔاختیھــا.

وحديثهــا  تهــا،  يقا وصد مدرســتها  ســارة  ابنتــي  تعشــق 
ال يتوقــف عنهــن، فوجودهــن فــي حياتهــا أضــاف لعالمهــا 
الخــاص نكهــة جميلــة، وللــه الحمــد أرى ابنتــي لهــا هوايــات 
عديــدة وطموحــات منهــا الرياضــة، فهــي تتمنــى أن تصبــح 
العبــة كــرة قــدم وأن يكــون لديهــا فريقهــا الخــاص. كمــا 
أنهــا تحــب الرقــص واللعــب بالكمبيوتــر. فارقصــي والعبــي 
ســارونة يــا ربيــع عمــري ونــور حياتــي ويــا ريــاض هنائــي. 
فرحتــك هــي فرحتــي وابتســامتك هــي ابتســامتي فحياتــي 

ســرور بقربــك. كونــي لــي بخيــر طفلتــي.

أرجــو مــن اللــه ســبحانه وتعالــى أن يحفظهــا لنــا ويحقــق 
أحالمهــا لتــدوم علينــا بركتنــا وســعادتنا.
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مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون

تضم جمعية صوت متالزمة داون تحت مظلتها مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون وهي 
أول مدارس ومركز نموذجي تعليمي متخصص ومنفرد رائد على مستوى الشرق األوسط يقدم خدماته لذوي 

متالزمة داون منذ الوالدة وحتى التدريب المنتهي بالتوظيف.

نموذج فريد للرعاية
أخذنا على عاتقنا االهتمام باألطفال ذوي متالزمة داون وخدمتھم في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 
ثالثة عقود، وفي ذلك الوقت وضعنا نموذجا فريدا معترف به على المستوى الدولي؛ فقد بدأنا بأربعة أطفال 

في عام 1987م فقط. وفي عام 1997م توسعت المدارس ٕالى مستواها الحالي وأصبحت تقدم خدمات 
تعليمية وتربوية وتأهيلية متخصصة لتشمل األعمار من الوالدة حتى 21 سنة.

شامل
ال توجد مدرسة أخرى في المملكة العربية السعودية تخدم ذوي متالزمة داون منذ الوالدة حتى مرحلة التدريب 

المهني المنتهي بالتوظيف، وتوفر الخدمات التعليمية والتربوية والتأهيلية والطبية واالجتماعية. ونبذل قصارى 
جهدنا لمعرفة كل طفل ذي متالزمة داون يولد في مستشفيات الرياض التخاذ اإلجراءات الالزمة للتواصل مع 
أسرة الطفل. على الرغم من أنه  ال يمكننا تسجيل جميع األطفال نظرا لمحدودية المقاعد الدراسية لدينا ولكن 

نقوم بتقديم الدعم والمساعدة لأهل للبدء بحياة ناجحة وخطوات صحيحة لرسم مستقبل طفلهم. 

مميز
نقدم أفضل المناهج والبرامج التربوية الفعالة والمدروسة جيدا لطالبنا وذلك بفضل الدعم المستمر من 

االستشاريين الدوليين والربط المباشر مع مراكز األبحاث في الواليات المتحدة األمريكية. كما يتم توزيع الطالب 
في الفصول الدراسية بناء على األعمار الزمنية وهذا األمر الذي يشجعهم على تطوير المهارات والسلوكيات 

االجتماعية والصداقات المالئمة ألعمارهم الزمنية. ونقوم بتلبية احتياجات التعليم الفردي لكل طالب من خالل 
إعداد وتصميم برنامج تربوي متخصص ومنفرد بناء على قدراته ومهاراته.

عملي
إن أبرز جانب في برامجنا هو التزامنا بتحقيق حياة كريمة لذوي متالزمة داون من خالل برنامج التدريب المهني 
والتوظيف. حيث تميزنا في إبراز نماذج ناجحة من خريجين مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون 
في وظائف منتجة ومجزية. نقوم بتدريب الطالب في مواقع العمل وتزويده ببرنامج مخصص لتدريبه يساعده 

في تقييم أدائه. كما استطعنا بكل ثقة تغيير نظرة أصحاب األعمال والمسئولين في الشركات والمؤسسات 
تجاه ذوي متالزمة داون.

محلي
على الرغم من عالقتنا المباشرة مع استشاریین دوليين ومراكز أبحاث عالمية، فإن 98% من طالبنا سعودیون 

وبلغت نسبة السعودة للموظفين أكثر من 85%. باإلضافة إلى ذلك، يتم ترجمة جميع مناهجنا وأدوات 
التقييم إلى اللغة العربية. ويتم تدريب طالبنا على مهارات مفيدة وعملية، بما في ذلك مهارات الدين والصالة، 
والوظائف المالئمة والموجودة في سوق العمل المحلي ليصبح طالبنا فخورين بأنفسهم وقادرين على العمل 

باستقاللیة ويحظون باالحترام والتقدير في المجتمع.

الخدمات الطبية
تهدف الخدمات الطبية إلى تأمين الرعاية والعناية الصحية المستمرة لجميع طالب المدارس وذلك بتوثيق 
العالقة مع المستشفيات وخاصة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث كما تقوم بتقديم 

اإلرشاد والنصح ألسر ذوي متالزمة داون فيما يتعلق بالمشاكل الصحية، والتنسيق مع الجهات المختصة 
إلقامة محاضرات توعوية صحية وطبية.
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المناهج المطبقة في مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
لمتالزمة داون

البرنامج التطوري )من سن الميالد وحتى 6 سنوات(

يشمل ثالث فئات عمرية موزعة على ثالث مراحل دراسية:

• التدخل المبكر ) األطفال الرضع ( : من الوالدة وحتى 18 شھرا 
• الحضانة : من 18 شھرا وحتى 3 سنوات 
• ماقبل الدراسة : من 3 وحتى 6 سنوات

• بلغ عدد جلسات العالج الطبيعي خالل هذا العام 2640 جلسة
• تخدم هذه المرحلة 72 طالبا وطالبة

البرنامج الوظيفي )من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة(

يشمل المراحل الدراسية التالية:

المرحلة االبتدائية
• تشمل الطالب من 6 ٕالى 9 سنوات 

• تخدم هذه المرحـــــلة 27 طالبا وطالبة 

المرحلة المتوسطة والثانوية بنات / بنين
تشمل ثالث فئات عمرية موزعة على ثالث مراحل دراسية:

• المرحلة المتوسطة: من 9 إلى 12 سنة 
• المرحلة الثانوية: من 12 إلى 16 سنة 

• مرحلة التدريب المهني: من 16 إلى 18 سنة 
- أساس هذا البرنامج هو تدريب الطالب في مواقع العمل الفعلية التي سيتم تعيينهم بها مستقباًل   

              بعد إتمامهم فترة التدريب تطبيقًا آلخر األبحاث التربوية التي تؤكد بتدريب الطالب في مواقع العمل 
              الفعلية لتوفير فرص ممارسة العمل والتعلم والتفاعل االجتماعي السليم في بيئة العمل. 

• تخدم هذه المرحـــــلة 65 طالبا وطالبة  

برنامج التوظيف

يشمل الطالب من عمر 18 إلى 21 سنة 

• يحصل الطالب الذين يتم توظيفهم في المجتمع في عمر 18 سنة على الدعم المستمر من مدربي مدارس 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون حتى بلوغ 21 سنة.

• على الرغم من أنهم  قد تم تدريبهم ويستطيعون  أداء وظائفهم تحت اإلشراف المقدم من قبل جهة العمل، 
إال أنهم يحتاجون للدعم في تعلم مهام جديدة أضيفت لمهام عملهم ومساعدتهم في التعامل مع المواقف 

والتحديات المستجدة التي تواجههم في العمل. 
• بلغ عدد الطالب والطالبات الذين تم توظيفهم في المجتمع حتى عام 2015م 12 موظفا وموظفة.



مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون
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عبدالعزيز العبيدان
  11 سنة      

أنــا اســمي عبدالعزيــز وعمــري 11 ســنة. أنــا ســعودي وأحــب 
ــا  أروح مكــة المكرمــة وأخــذ عمــرة وأصلــي أمــام الكعبــة. أن
أحــب بابــا كثيــرا، وأزور قبــره وأدعــي لــه مثــل مــا علمتنــي 
أســاعد  أحــب  أنــا  ألراه.  للجنــة  أذهــب  أن  وأتمنــى  مامــا. 
الفقــراء. ؤاســاعد مامــا فــي مشــروع حفــظ النعمــة ألنــي 
أريــد أن أكــون إنســان مهــم عنــد النــاس وفــي الســعودية. أنــا 

أحــب مامــا وأفــرح وأكــون ســعيد عندمــا تمدحنــي.

أنــا أحــب الســعودية ألن فيهــا ماما وأخوانــي وأخواتي وأوالد 
أخواتــي. أوالد أخواتــي هــم أصدقائــي، وأنــا أحبهــم وأنتظــر 
زيارتهــم كل يــوم، لنلعــب ونضحــك ونتكلــم مــع بعــض عــن 
األشــياء التــي أحبهــا. حنــا نتكلــم أكثــر شــيء عــن كــرة القــدم 
التــي أتابعهــا دائمــًا فــي التلفزيــون. أنــا أشــجع نــادي الهــالل 
وأتمنــى أشــوف الكابتــن ياســر القحطانــي وأضمــه، وأقــول 
ــي مشــهور  ــون العــب هالل ــد أن أك ــر وأري ــه كثي ــي أحب ــه أن ل

مثلــه. 

أحــب مدرســتي الجميلــة، وأصدقائــي. فأنــا ألعــب معهم كرة 
القــدم والســباحة. وأفــرح عندمــا ينادوننــي ببطــل الســباحة، 
فأنــا أتحــدى الــكل ألننــي فنــان. هــذه هــي حياتــي وأحالمــي 

وشــكرًا مدرســتي الجميلــة فمنــك تعلمــت الكثيــر.
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المجموع اللقب

22,000,000.00صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

920,000.00صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود

SMS  502,849.94السادة المتبرعون من خالل الرسائل القصيرة

500,000.00صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن  سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

300,000.00صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

602,569.00فاعلو خير عبر قنوات التبرع اإللكتروني

256,467.00فاعلو خير

200,000.00صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

200,000.00صاحب السمو الملكي األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

200,000.00الشيخ عبدالعزيز عبدالرحمن مهنا اليابس

200,000.00الشيخ سعد عبدالله التويجري رحمه الله

200,000.00صاحبة السمو الملكي األميرة  البندرى بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

200,000.00السيدة لمياء آل الشيخ

128,940.00السيدة شما محمد يوسف الشنيفى

100,000.00الشيخ عبد الله بن سالم بن سعيد باحمدان

100,000.00الشيخ عبدالعزيز علي الشويعر

100,000.00السيدة إقبال حسن صباح منال

100,000.00السيدة محاسن عيسى سعسع

100,000.00الشيخ فهد بن عبدالعزيز الرشود

70,000.00السيدة  نوال محمد عمر بابقى

54,032.00صاحبة السمو الملكي األميرة لين بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود

429,344.30ٓاخرون

9,076,000.00مساهمة الشركات )التفاصيل في صفحة 33(

36,540,202.24اإلجمـــالى

الزكــاة والتبرعات 

نتقدم بالشكر وجزيل العرفان لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي 
العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي قدم ألبناء مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز 

لمتالزمة داون تبرعا سخيًا بمبلغ 22 مليون ريـال، والذي يعد ثاني أكبر تبرع في تاريخ الجمعية.
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حظينا خالل العام برعاية واهتمام من كافة شركاء وداعمي جمعية صوت متالزمة داون، ونتقدم لهم بوافر 
الشكر والتقدير الهتمامهم البالغ برعاية مشاريع وبرامج الجمعية والتي ساهمت بشكل فعال في مواصلة 

رسالتنا اإلنسانیة في خدمة أبناء الوطن من ذوي متالزمة داون. 

الشركاء  

1,000.000 ومافوق

500,000 ومافوق

100,000 ومافوق

50,000 ومافوق

المساندون
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متحصالت الزكاة2016مدفوعات الزكاة2016
متحصالت الزكاة2,430,000التأهيل االجتماعي ) رواتب زكاة (1,680,000
كفالة طالب ) منح (750,000

إجمالي متحصالت  الزكاة2,430,000إجمالي مدفوعات الزكاة2,430,000
اإليراداتالمصروفات

أقساط دراسية، كتب600,000تشغيلية وإدارية22,854,000
اشتراكات العضوية232,000أنشطة156,000

أنشطة1,923,000
ٕایرادات أخرى51,756

25,440,000

إجمالي مصروفات ومدفوعات 
2,806,756الزكاة للجمعية

إجمالي إيرادات  الجمعية  واشتراكات 
العضوية وأخرى

التبرعاتاإلضافات على األصول
التبرعات النقدية غیر المقیدة2,500,000مبان تحت التنفيذ42,584,930

التبرعات النقدية المقيدة9,546,000شبكات ٕالكترونیة وتمديدات100,000
التبرعات العينية925,000برامج الحاسب اآللي3,000,000
أجهزة وآالت وعدد1,875,000
سيارات392,000

أثاث2,500,000
إجمالي التبـرعـات12,971,000إجمالي المصروفات الرأسمالية50,451,930
اإلعانات الحكوميةإهالكات األصول الثابتة2,900,000

إعانة الوزارة “رسوم دراسية”3,570,000

200,000

اإلعانة النقدية من وزارة الشٔوون 
االجتماعية

اإلعانة الفنية من وزارة الصحة248,000
ٕایجار مبنى برج صوت 3,300,0001

53,351,930

إجمالي المصروفات الرأسمالية  
إجمالي اإلعانات الحكومية وأخرى7,318,000واإلھالكات

20,289,000

إجمالي إيرادات التبرعات واإلعانات 
الحكومية  وأخرى

إجمالي اإليرادات التقديرية25,525,756إجمالي المصروفات التقديرية81,221,930

  العجز  التقديـري لإليرادات عن المصروفات(55,696,174)

الموازنة التقديرية لعام 2016 م

الموازنة التقديرية لجمعية صوت متالزمة داون ) ريال سعودي (
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20152014مقيدةغير مقيدة

اإليرادات والمكاسب

2,543,00202,543,0023,493,289التبرعات النقدية العامة

032,049,70032,049,70054,181,000التبرعات النقدية المقيدة

924,2650924,265232,977التبرعات العينية

5,285,70805,285,7083,276,200الرسوم الدراسية

311,5000311,50081,000إيرادات االشتراكات

01,947,5001,947,5001,691,610متحصالت الزكاة

200,0004,245,8564,445,856445,856اإلعانات الحكومية

1,902,60001,902,6001,432,902إيرادات األنشطة

000622,150عائدات االستثمارات

مكاسب/)خسائر( غير محققة من 
5,033,862(3,988,304)0(3,988,304)االستثمارات المالية

191,9680191,96830,070أرباح محققة صناديق المتاجرة

3,300,00003,300,0001,925,000إيجار برج صوت 1

صافى األصول المحررة من القيود
ٕاعادة التصنيف لتحقق قيد 

00(32,998,493)32,998,493االستخدام

إجمالى اإليرادات والمكاسب 
43,669,2325,244,56348,913,79572,445,916وإعادة التصنيف

قائمة األنشطة عن السنة المنتهية في 30 ديسمبر  
2015م 

جمعية صوت متالزمة داون مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم (569)

)المبالغ بالرياالت السعودية(



37 التقرير السنوي   |

20152014مقيدةغير مقيدة

المصروفات والخسائر

1,947,50001,947,500641,274مساعدات الزكاة

مصروفات المحفظة 
2,760,15202,760,1521,181,912االستثمارية

124,6580124,658145,982مصروفات األنشطة

0001,032,000ٕاعفاء وتخفيضات الرسوم

11,467,725011,467,7258,524,745مصروفات صوت

2,151,63302,151,6332,111,853ٕاھالك األصول الثابتة

18,451,668018,451,66813,637,766إجمالى المصروفات والخسائر

التغير في صافي األصول من 
25,217,5645,244,56330,462,12758,808,150األنشطة المستمرة

البنود االستثنائیة
588,3390588,33943,337إيرادات أخرى

(4,420)000خسائر استبعاد أصول ثابتة

(32,279)(44,037)0(44,037)مصروفات سنوات سابقة

(167,765)000مصروفات ٔاخرى

التغير في صافي األصول من 
(161,127)544,3020544,302البنود االستثنائیة

25,761,8665,244,56331,006,42958,647,023التغير في صافي األصول 

صافي األصول في بداية 
200,937,61453,615,323254,552,937195,905,914السنة

صافي األصول في نهاية 
226,699,48058,859,886285,559,366254,552,937السنة 
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عبداهلل العمري

  19 سنة      

ــر،  ــوم وقــت صــالة الفج ــاح أصحــى مــن الن ــوم الصب كل ي
وأتوضــأ وأمشــي مــع أبــوي إلــى المســجد القريــب مــن بيتنــا 
ألصلــي. ثــم أعــود للبيــت ألكل وجبــة الفطــور، وبعــد ذلــك 

أســتحم وأســتعد للذهــاب إلــى مدرســتي.

ذوي  مــن  وهــي  ســنوات   5 بـــ  منــي  أكبــر  حصــة  أختــي 
متالزمــة داون.. أحبهــا كثيــرا .. عندمــا كنــا صغــارًا نذهــب مــع 
بعــض للمدرســة ونتكلــم فــي الســيارة. تخرجــت حصــة مــن 
المدرســة واشــتغلت مســاعدة ســكرتيرة، وأتمنــى أن أتخــرج 

ؤاتوظــف مثــل أختــي حصــة. 

ــي،  ــاء أخوات ــي وأبن ــرة القــدم مــع أخوان ــرًا ألعــب ك أحــب كثي
وأشــجع نــادي الهــالل وأحــب ألبــس تــي شــيرت النــادي. 
وأحــب ٔالعــب فــي “الباليستيشــن” وأتفــرج علــى “اآليبــاد”. 

تعلمــت فــي مدرســتي القــراءة والكتابــة وأنــا بطــل فــي 
الرياضــة بالفصــل وأســاعد فــي إعــداد وجبــة الفطــور مــع 

أصحابــي.
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رقم
الحساب

IBAN
نوع

الحساب

249-4919-7000-101SA42100000تبرعات
249-4919-7000-308SA79100000زكاة

203-6080-1414-1415SA7580000تبرعات
203-6080-1313-1318SA7780000زكاة

209-855-5519-940SA672000000تبرعات
209-855-5519-941SA402000000زكاة

00162-8761-3001SA20 6000 0000تبرعات
00162-8761-3002SA90 6000 0000زكاة

967546-001-85SA56 5500 00000تبرعات
967546-002-82SA56 5500 00000زكاة

077009975-001SA89 45 000 000تبرعات
077009975-002SA62 45 000 000زكاة

9902038093SA824000 0000 00تبرعات
9902038107SA924000 0000 00زكاة

66688000000SA78050000682تبرعات
66688000001SA51050000682زكاة

طرق الدعم
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بدعمكم صوتنا يصل
صوت واحد .. مستقبل واعد 

•  التبرع عن طريق الموقع اإللكتروني مباشرة بواسطة بطاقات االئتمان أو خدمة سداد ٔاونالین
WWW.SAUT.ORG.SA

•  خدمة الرسائل النصية القصيرة )SMS( لتساهم في تعليم أطفال ذوي متالزمة داون:
- للتبرع بــ 12 ريـال شهريا، إرسال (1) للرقم (5053) من أي شبكة اتصاالت  

- للتبرع بــ 10 ريـال، لمرة واحدة، إرسال رسالة فارغة للرقم (5053( من أي شبكة اتصاالت   

•  التبرع عن الوالدين من خالل تطبيق خيرنا 
-  إرسال (1) للرقم (5053) من أي شبكة اتصاالت للتبرع بـ 12 ريـال لمرة واحدة.  

منح السعادة للغير أفضل طريق لعمل الخير
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