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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع
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بقلم شيماء  المفضي

إحنا مثل الوردة.

الوردة تحتاج للماء حتى تنمو وتكبر. 

وإحنا نحتاج للناس لمساعدتنا.

مدارس  لدينا أنا وأصحابي من ذوي متالزمة داون في مدارسنا ”
محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون“ ناس تهتم فينا 

وتساعدنا لنتعلم ونصبح مستقلين.
إحنا مختلفين قليال؛ لكن مميزين.

إحنا نؤمن بأنفسنا ونحبها، ونثق بقدراتنا. 

أنا وأصدقائي ومعلماتي كلنا أسرة واحدة. أحب مدرستي وعشت 
فيها أحلى الذكريات.. الوقت يمر بسرعة بس ماحسيت فيه. وأنا 

اآلن في مرحلة التخرج .. الحمدالّله.

أنا خائفة قليال من المرحلة القادمة ولكن مدرستي بتساعدني على 
اإلنتقال لمرحلة جديدة في حياتي والتخطيط لمستقبلي.

أحيانا أتخيل بعد 10 سنوات إيش راح أكون؟ وإيش راح أسوي؟ 
ولكن الحمدالّله مدرستي بتساعدني أحقق طموحي وأحالمي. 

شكرًا
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السالم عليكم ورحمة الّله وبركاته 

األخوة واألخوات أعضاء وعضوات الجمعية الكرام

يحـظى القـطاع الخـيري في المـملكة بدعـم وإهتمام بالغ من الـقـيادة الرشـيدة وعلى رأسها خـادم الحرمين 
الشريفـين الملـك سلمـان بن عـبدالعزيز آل سعود حفظه الّله، إيمانا بأهمية دور هذا القطاع والذي يتوجب علينا 

العمل بكل كفاءة وجدارة لتحقيق تطلعات المجتمع وطموحاته وتوفير أفضل الخدمات للعيش حياة كريمة.

إن العام السادس في تاريخ جمعية صوت متالزمة داون جاء حافاًل ومميزًا بعطاء وإنجاز غير مسبوق على 
صعيد العمل الخيري، حيث وفقنا الّله جل جالله بعقد أول شراكة عالمية مع الجمعية الوطنية لمتالزمة داون 
وذلك في إطار تعزيز وتنشيط الوعي عن  الصوت الدولي لذوي متالزمة داون“  )NDSS( والتي تحمل شعار ”

متالزمة داون في المملكة، وتنفيذ عدد من المبادرات المشتركة التي تشمل التعليم والتدريب والتوعية. إضافة 
إلى استثمار خبرة وريادة الجمعية الوطنية لمتالزمة داون البالغة أكثر من 35 عامًا في هذا المجال، وتقديم كل 

ر. وتـأتي  الدعم لذوي متالزمة داون وأسرهم في المملكة للوصول بهم إلى حياة كريمة في مجتمعهم اْلخیِّ
هذه الخطوة لتجسد ريادة الجمعية لإلرتقاء بالخدمات المقدمة لفئة غالية من مجتمعنا وفق أعلى المعايير 

التخصصية العالمية.

كما أبعث بتقديري وإمتناني إلى جميع الداعمين للجمعية من شركات ومؤسسات وأفراد ممن آمنوا برسالة 
الجمعية وتفاعلوا معها ودعموا إحتياجاتها. كما أتقدم بجزيل الشكر ألعضاء الشرف، وأعضاء وعضوات الجمعية، 

وأصحاب المبادرات الكريمة التي أسهمت في دفع عجلة الجمعية وإستمرار تقدمها؛ اشكر لهم كل ماقدموه 
من جهد متميز ودعم مستمر لنتمكن من المضي في تأدية رسالتنا وإيصالها لكل من يحتاجها. وبعون الّله ثم 

بدعمكم ومؤازرتكم سنحقق مستقبل أفضل ألبنائنا من ذوي متالزمة داون في المملكة.

وفي الختام، يطيب لي أقدم لكم التقرير السنوي للجمعية عن العام المالي 2016م والذي يوثق ابرز إنجازات 
العام، سائلين الّله أن يوفقنا ويسدد خطانا لعمل الخير، وأن يديم على بالدنا أمنها وإستقرارها ويحفظ قيادتنا 

وشعبنا من كل مكروه.

والّله ولي التوفيق

                                                                                                         ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز
                                                                                                               رئيس مجلس اإلدارة           

                                                                                               

كلمة الرئيسة





لقد أولى الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 
االهتمام والرعاية لذوي اإلحتياجات الخاصة ومؤسسات العمل الخيري بالمملكة والتي تأتي مكملة ألهداف 

القيادة الرشيدة في توفير كافة السبل لمن هم بحاجة للعون واالهتمام ليحظوا بحياة كريمة مستقلة.

وقد حظي أبناء الوطن من ذوي متالزمة داون بهذه الرعاية الكريمة والدعم الالمحدود من سموه للوقوف 
على إحتياجاتهم وتوفير كافة الخدمات التي تؤمن لهم مستقبل أفضل.

وجمعية صوت متالزمة داون ٌتثمن هذه الرعاية واإلهتمام بفئة عزيزة علينا جميعا سائلين المولى عز وجل 
لسموه الكريم دوام الصحة والعافية وأن يجزيه عنا وعن أبنائه ذوي متالزمة داون خير الجزاء.

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 ذي 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 واالهلية. ونقدم للمختصين 
تدريبا عالي المستوى ويضاهي أعلى المعايير الدولية في هذا المجال حتى وان كانوا حاصلين على تدريب من 

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

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

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

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

ونهدف للوصول إلى المجتمع بمختلف أطيافه إليصال 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 االنشطة 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 عالي المستوى وخدمات متميزة لخلق أفضل الفرص لذوي متالزمة داون،

وذلك ليحيوا حياة كريمة وليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.

الشفافية
أبنائنا الطالب هم محور اهتمامنا وقد اخذنا على عاتقنا مسئولية استثمار مواردنا المالية بكفاءة وقياس أدائنا

واالستجابة الستفسارات الجهات المانحة وشركائنا االستراتيجيين.

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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سعود القناص
سنة و 9 أشهر

فــي صبــاح يــوم التاســع مــن شــهر محــرم رزقنــي الّلــه بمولــود، 
ولّلــه  ســليم  وكان  االساســية  الحيويــة  عالماتــه  أخــذ  وتــم 
الحمــد. ومــا لفــت نظــري هــو طلــب المزيــد مــن التحاليــل بعــد 
خروجــي مــن المستشــفى ومــن ضمــن الفحوصــات كان تحليــل 
كروموســومات يتطلــب إرســاله إلــى خــارج المملكــة! وكان زوجــي 
يعلم بأمر اشــتباه التشــخيص األولي لطفلي كما اخبره الطبيب.

طول مدة انتظار التحاليل وأنا انظر البني ســعود وأرى أنه طفل 
طبيعــي. تجاهلــت ميــالن عينيــه وقلت بأنه شــبيه بوالده، لم أرى

به أوصاف متالزمة داون.

بعد أن أكمل ســعود شــهره الثاني أتى اليوم المنتظر وذهبت انا 
ووالده ألخذ نتائج التحاليل. بعدما تبين لنا ان النتائج كانت إيجابية 
لم أســتطيع تمالك دموع عيني، وبدأت أردد الحمدلّله الحمدلّله

وأخبرنا الطبيب بأنه يحتاج لمتابعة وتدخل مبّكر.
 

ــه؛  ــي بعــد الّل ــت هــي الداعــم ل ــي نجــود باألمــر وكان ــرت ابنت أخب
أصبحــت تخبرنــي عــن تميــز هــذه الفئــة عــن غيرهــم. بــدأت أبحــث 
الملهمــة  القصــص  مــن  الكثيــر  وقــرأت  داون  متالزمــة  عــن 
فوجــدت شــي مشــترك وهــو أن التدخــل المبكــر يعتبــر مــن أهــم 
األمــور، بعدهــا استشــرت الكثيــر مــن األشــخاص ونصحونــي 
بالذهــاب إلــى مــدارس محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز لمتالزمــة 
ــة  ــدأت رحل ــه بالمــدارس وهــو بعمــر 4 أشــهر وب ــم قبول داون. ت
التدخــل المبكــر مــع ســعود وكانــت النتائــج إيجابيــة. بعــد كل 
جلســة ينتظروننــي اخوتــه بفــارغ الصبــر ليــروا ماهــي التماريــن 
الجديــدة ومــدى اســتجابته لهــا. الحظت بعــد ذلك تأثير ســعود علينا 
تأثيــر الســعادة“ بــدأت المــس الراحــة النفســية، الطمأنينــة،  ”
ــة. ــه الحمــد والمن ــرزق ولّل ــة فــي ال ــة والبرك ــراد العائل إلتمــام أف

اجتمــع فــي ســعود أشــياء جميلــة! فهــو ليــس طفــل ذو متالزمــة 
داون فقط بل طفل يحمل الســعادة، البســمة، اإليجابية والروح

المرحة. 
 

ســعود هــو الطفــل الســابع مــن بيــن إخوتــه ال حرمنــي الّلــه 
منه وال من إخوته.
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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 عبدالّله بن عباس قطان
عضو مجلس اإلدارة

األستاذة فاطمة ملك
المديرة التنفيذية  
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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 الّله
صاحب السمو الملكي األمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 
صاحبة السمو الملكي األميرة البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن خالد بن عبدالّله 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 عبدالّله سالم سعيد باحمدان 
الشيخ محمد حسين علي العمودي 
الشيخ عبدالّله 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 عبدالّله بن عبدالرحمن العمر 

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مهنا اليابس 
السيدة نوال محمد 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 عبدالّله عباس قطان 

السيدة سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي 
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ميار الصبيح
5 سنوات

كانت بداية حملي متعبة ووالدتي كانت مبكرة نتيجة لضعف 
عمليــة  إجــراء  إلــى  أدى  ممــا  طفلتــي  لــدى  القلــب  نبضــات 
قيصريــة لــي. ولــم يكــن لــدي علــم أن ابنتــي مــن ذوي متالزمــة 
الطبيــب  الخبــر مــن  التالــي تلقيــت  اليــوم  داون حينهــا. وفــي 
وبــدون مقدمــات، ولكــن مــن لطــف الّلــه ورحمتــه  أنــه أنــزل علــي 
ال حــول وال قــوة  الّلــه وأخــذت أردد ” طمأنينــة ورضــا فحمــدت 
إال بالّلــه“. فميــار هــي قطعــة منــي وأحبهــا بــكل مافيهــا. تركــت 
القلــق والتســاؤالت حينهــا ووثقــت بالّلــه بــأن األمــر ســيمضي

على خير.

وبعــد فتــرة مــن الزمــن بــدأت فــي اإلطــالع علــى طــرق تســاعدني 
علــى التعامــل مــع ابنتــي ميــار واالستفســار عــن المــدارس ومنهــا 
بــن عبدالعزيــز لمتالزمــة داون فهــي  نايــف  بــن  مــدارس محمــد 
مــدارس فــي غايــة التميــز، التحقــت بهــا ميــار وعمرهــا 11 شــهر، 
وتخللــت هــذه الفتــرة تدريبــات عالجيــة ونطــق. باإلضافــة لبعض 
المراجعــات فيمــا يخــص التخاطــب، والحظــت التطــور الكبيــر في

المشي والحركة واإلدراك والتعبير.

نصيحتــي لــكل أم لديهــا طفــل مــن هدايــا الرحمــن احمــدوا الّلــه 
علــى هــذه النعمــة العظيمــة فقــد يكــون هــؤالء مفتاحــا لدخــول 
الجنــة. اهتمــوا واعتنــوا بأطفالكــم فهــم يمتلكــون قــدرات كبيــرة 
يختلطــون  أطفالكــم  واجعلــوا  وإبرازهــا،  دعمهــا  إلــى  بحاجــة 
المهــارات ليكتســبوا  األنشــطة  فــي  ويشــاركونهم  باآلخريــن 

الجميلة. والعادات 

المــدارس  إلدارة  والتقديــر  الشــكر  كل  أوجــه  أن  أود  ختامــا، 
والمشرفين عليها وجميع المدرسات على عطائهم وجهودهم 
المبذولــة، وحرصهــم علــى أطفالنــا كحــرص األم علــى طفلهــا. 
كمــا أشــكرهم علــى إتاحــة الفرصــة لــي للحديــث عــن ابنتــي. جعــل 
الّلــه ذلــك فــي ميــزان حســناتهم، وأســأل الّلــه أن يوفقنــا جميعــا 
الغاليــة علــى قلوبنــا ويقــوي  الفئــة  لمرضاتــه ولخدمــة هــذه 
إيماننــا واحتســابنا ويعــزز الصبــر لدينــا لتربيــة ابنائنــا وإســعادهم

على أكمل وجه.  
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تاريخنا

1986

إنشاء مركز متخصص 
للتدخل المبكر 

في مدينة الرياض 
لعدم توفر الخدمات 
المتخصصة للعناية 
بذوي متالزمة داون

1987

إقامة أول فصل 
لألطفال من ذوي 
متالزمة داون في 

مقر جمعية النهضة 
النسائية الخيرية  

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 طالبًا

2000

أصبحت المدارس أول 
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

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
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2010

منح المكتب 
اإلقليمي لمنظمة 

الصحة العالمية 
في الشرق األوسط 

مدارس صوت 
للتعليم والتدريب 

جائزة األبحاث 
والتعليم لمتالزمة 

داون

تدشين جمعية صوت 
متالزمة داون

2016

تم االعالن عن اول 
شراكة استراتيجية 

مع الجمعية الوطنية 
 NDSS لمتالزمة داون
لتطوير جميع المجاالت 

المتعلقة بمتالزمة داون 
في المملكة العربية 

السعودية

2015

اختيار صاحبة السمو 
الملكي األميرة ريما 

بنت سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود 

لرئاسة مجلس 
إدارة جمعية صوت 

متالزمة داون

البدء في إنشاء أول 
مدارس ضمن الخطة 
اإلستراتيجية بمدينة 

الرياض في حي 
حطين 

2014 2012

وصول عدد خريجي 
برنامج التدريب 

المهني المنتهي 
بالتوظيف إلى 12 

موظفًا وموظفة

موافقة صاحب 
السمو الملكي األمير 

محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز آل سعود 
على تولي الرئاسة 

الفخرية لجمعية 
صوت متالزمة داون 
وإطالق اسم محمد 

بن نايف بن عبدالعزيز 
لمتالزمة داون على 

كافة مدارس الجمعية
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علي البهكلي
10 سنوات

عندمــا كنــا فــي بعثــة دراســية بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
طويلــة  فتــرة  بعــد  جيــدة  بصحــة  والحمدلّلــه  إبنــي  ولــد 
األطفــال  طبيبــة  أخبرتنــي  والدتــي  فبعــد  المخــاض.  مــن 
تقبــل  يكــن  لــم  لألمانــة  داون.  متالزمــة  علــي  لــدى  بــأن 
الموضــوع ســهاًل فخوفنــا علــى إبننــا ومســتقبله كان هاجســا 
الوقــت. ذلــك  فــي  بســهولة  منــه  الخــروج  نســتطع  لــم 

فســرعان مــا قمنــا بتســجيله بجمعيــة مميــزة هنــاك اســمها 
Early On بعــد معرفتنــا عــن أهميــة التدخــل المبكــر إلــى أن 

شــارفت فتــرة نهايــة البعثــة. بدأنــا فــي البحــث عبــر اإلنترنــت 
عــن الخيــارات المتاحــة فــي مدينــة الريــاض، فكانــت مــدارس 
الخيــار  هــي  داون  لمتالزمــة  عبدالعزيــز  بــن  نايــف  بــن  محمــد 
التــي  المنزليــة  المهــارات  بيــن  تجمــع  األفضــل البننــا. فهــي 
والحركيــة.  األكاديميــة  والمهــارات  االســتقاللية  علــى  تســاعد 
والــذي أعجبنــي فيهــا توافقهــا مــع الفكــر الــذي أردت أن أحصــل 
عليــه مــن خــالل مــا تــم معرفتــه فتــرة وجــودي فــي أمريــكا.

كونــي أم فأكثــر مــا يســعدني هــو أن يالقــي أميــري الصغيــر 
الفرصــة الســانحة لكــي يمــارس هواياتــه وأن تكــون خطواتــه 
طفلــي  وجــد  لّلــه  فالحمــد  واالزدهــار.  التقــدم  نحــو  دائمــا 
اهتمامــًا كبيــرًا إلشــباع رغبتــه فــي الرياضــة كونــه محــب كبيــر 
العــادات االجتماعيــة مــن  بإتقــان  بــدأ  أنــه  القــدم. كمــا  لكــرة 
الشــخصية، والتعامــل  خــالل تعلمــه آلداب األكل، والنظافــة 
ــة اســمه  ــاء وغيرهــا مــن األمــور. واآلن يســتطيع كتاب مــع الغرب
أكثــر.  اجتماعيــا  أصبــح  كمــا  الكلمــات  يتهجــأ  وأن  واألرقــام 
اإلنترنــت  المواقــع فــي  بعــض  الدخــول علــى  كمــا يســتطيع 
فيهــا. المعروضــة  الفيديوهــات  أو  بااللعــاب  يتســلى  لكــي 

ــأن يســتطيع إكمــال تعليمــه وأن يتقــن  ــا الحبيــب ب ــا البنن دعوتن
يكــون مســتقال  أن  تؤهلــه  التــي  والقــدرات  المهــارات  جميــع 
بنفســه فــي المســتقبل وقــادرًا علــى إدارة أمــوره دون الحاجــة 
إلــى أحــد. وأن يعمــل ويســتلم اجــره ويشــتري حاجياتــه بنفســه، 
وأن يســتطيع قيــادة الســيارة التــي يحلــم بقيادتهــا منــذ اآلن 
وبــإذن الّلــه يتــزوج ويكــون أســرة، وليــس هــذا علــى الّلــه بعســير.
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الصوت الدولي لذوي متالزمة داون

نقدم لكم بكل فخر إعالن إطالق الشراكة االستراتيجية بين جمعية صوت متالزمة داون والجمعية الوطنية 
الصوت  لمتالزمة داون )NDSS( والتي تعد األولى من نوعها على مستوى الشرق األوسط وتحمل شعار ”

الدولي لذوي متالزمة داون“، وتهدف اإلتفاقية إلى تطوير جميع المجاالت المتعلقة بمتالزمة داون في 
المملكة العربية السعودية، ونشر الوعي والدعم للوصول إلى تحقيق رؤيتنا ورسالتنا تجاه أبنائنا من ذوي 

متالزمة داون. 

الجمعية الوطنية لمتالزمة داون )NDSS( هي أكبر منظمة غير ربحية في أمريكا حيث ينتسب لها أكثر من 
400 ألف أمريكي من ذوي متالزمة داون عبر 350 فرعا منتشرًا في جميع أنحاء الواليات المتحدة األمريكية، 

وتعمل على أن تكون الداعم الوطني لتعزيز مكانة ذوي متالزمة داون كي يحظوا بالقبول والدمج في المجتمع، 
وتطمح الجمعية لعالم يتمتع فيه جميع األفراد من ذوي متالزمة داون بفرص تعزز نوعية حياتهم، وتحقق 

تطلعاتهم، ليصبحوا مقدرين في مجتمعاتهم. 

وجرى توقيع االتفاقية بمدينة الرياض، حيث وقعها عن جمعية صوت متالزمة داون صاحبة السمو الملكي 
األميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود، رئيسة الجمعية، في حين وقعها عن الجمعية الوطنية 

لمتالزمة داون )NDSS( رئيستها األستاذة سارة هارت وير.

وتضمنت أبرز أوجه التعاون مع الجمعية الوطنية لمتالزمة داون: 

1. مٔوتمر دولي مشترك

2. فعاليات للتوعية بمتالزمة داون 

3. استقطاب وجلب فريق استشاريين لضمان جودة البرامج وفق أعلى المعايير الدولية   
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مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون
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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 نموذجًا فريدًا 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 نظرًا لمحدودية المقاعد الدراسية لدينا ولكن 

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

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

االستشاريين الدوليين والربط المباشر مع مراكز األبحاث في الواليات المتحدة األمريكية. كما يتم توزيع الطالب 
في الفصول الدراسية بناًء 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 بناًء 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 نقوم بتقديم 

اإلرشاد والنصح ألسر ذوي متالزمة داون فيما يتعلق بالمشاكل الصحية، والتنسيق مع الجهات المختصة 
إلقامة محاضرات توعوية صحية وطبية.



عدد الكادر التربوي
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فيصل العقيل
  14 سنة      

بدايــة كأي أم أثنــاء الحمــل أحلــم في كل لحظة بيوم والدتي ألرى 
طفلــي وجهــا لوجــه ألقبلــه واحتضنــه. فــكل يــوم يــزداد شــوقي 
وحنينــي للقــاء صغيــري. وحــان اليــوم  المنتظــر ورزقــت بفيصــل 
وأنــا فــي قمــة الشــوق لرؤيتــه وحملــه بيــن ذراعــي ألكحــل ناظــري 
بــه، كان القــدر يخبــئ لــي مــا لــم أتوقعــه، فأخبرنــي الطبيــب بــأن 
ــه مــن ذوي متالزمــة داون. لــم  إبنــي لديــه مشــكلة بالقلــب وان
أهتــم أنــه مــن ذوي متالزمــة داون ولكــن مــا كان يشــغلني فــي 
وقتهــا )قلبــه الضعيــف( الــذي كان ينبــض داخلــي لمــدة 9 اشــهر.

 

ولكــن بعــد إجــراء العمليــات الالزمــة تحســن فيصــل وشــعرت 
ــه  ــن حاجت ــد. فنحــن مدركي ــي مــن جدي ــاد ل ــي ع وكأن نبــض قلب
إلــى رعايــة كبيــرة ومســتعدين لعمــل كل مايحتــاج لــه. ومــع مــرور 
الوقــت بــدأت أفكــر وأبحــث عــن متخصصيــن لتدريبــه، وخاللهــا 
ســمعت عــن مــدارس محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز لمتالزمــة 
داون فأخــذت طفلــي محمــواًل غيــر قــادر علــى القيــام بــأي نشــاط 
التدخــل  برنامــج  وبــدأت معــه  بالمــدارس  وتــم قبولــه  حركــي 
المبكــر. ومــع الجهــد المبــذول مــن قبــل األخصائيــات ومنــي 
بــدأ يتحســن جســديًا وحركيــًا، ثــم بــدأت فــي دمجــه تدريجيــًا مــع 
المجتمــع مــن حولــي وإتاحــة الفرصــة لــه ليشــارك فــي كثيــر مــن 
المناســبات، ومعاملته كأخوته دون تفرقه، فأحسســت بأن هذا 
مــن أقــل واجباتــي تجاهــه كأم. واعتمــدت عليــه أيضــا فــي بعــض 
المســؤوليات البســيطة خــارج وداخــل المنــزل ألعزز ثقته بنفســه.

فالحمدلّلــه رب العالميــن حتــى يبلــغ الحمــد منتهــاه على ماوصل 
له حبيبي فيصل. فإنني فخورة به كثيرًا وممتنة لّله على عطاياه 
فوجــوده بقربــي يســعدني، فيصــل ذو روح مرحــة وشــخصية 
ظريفة جدًا. واآلن أكمل 14 ســنة  من عمره، ويســتطيع بفضل 
الّلــه ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي ومســتقل تمامــًا.  ومــا زال 
فــي المــدارس التــي أصبحــت جــزًء مــن عائلتــه تعلمــه وتأخــذ 
بيــده لتذلــل لــه الصعــاب التــي يراهــا وســيراها فــي المســتقبل.
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المراحل الدراسية
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المجموع اللقب

3,296,248فاعلو خير

1,101,000صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود

920,000صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود

774,971فاعلو خير عبر قنوات التبرع اإللكتروني

SMS 506,111فاعلو خير عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة

300,000صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود

250,000الشيخ عبد الّله بن سالم بن سعيد باحمدان

200,000صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت محمد بن عبد الّله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

200,000صاحبة السمو الملكي األميرة  البندرى بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود

200,000صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة بنت محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

200,000السيدة لمياء آل الشيخ

100,000صاحبة السمو الملكي األميرة لطيفة  بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود  

100,000السيدة  نوال بنت محمد بن عمر بابقى

100,000الشيخ عبدالعزيز علي الشويعر

100,000السيدة محاسن عيسى سعسع

60,000السيدة  مريم بنت عبد العزيز الموسي

55,000السيدة وداد حمد

50,000صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة  بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود

50,000صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت محمد آل سعود

5,230,700مساهمة الشركات )التفاصيل صفحة 37(

13,794,029االجمالي

الزكــاة والتبرعات 
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نتقدم بوافر الشكر وجزيل اإلمتنان لكافة شركاء وداعمين جمعية صوت متالزمة داون لكرمهم ودعمهم 
الالمحدود لمشاريع وبرامج الجمعية لنتمكن من مواصلة رسالتنا اإلنسانية في خدمة هذه الفئة العزيزة علينا

من أبناء الوطن الكرام.

الشركاء  

1,000,000 ومافوق

500,000 ومافوق

200,000 ومافوق

100,000 ومافوق

50,000 ومافوق
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متحصالت الزكاة2017مدفوعات الزكاة2017
متحصالت الزكاة1,948,000التأهيل االجتماعي ) رواتب زكاة (1,248,000
كفالة طالب ) منح (700,000

إجمالي متحصالت  الزكاة1,948,000إجمالي مدفوعات الزكاة1,948,000
اإليراداتالمصروفات

أقساط دراسية، كتب600,000تشغيلية وإدارية18,878,996
اشتراكات العضوية309,000أنشطة280,000

أنشطة1,200,000
ٕایرادات أخرى40,000

21,106,996
إجمالي مصروفات ومدفوعات 

2,149,000الزكاة للجمعية
إجمالي إيرادات  الجمعية  واشتراكات 

العضوية وأخرى
التبرعات            اإلضافات على األصول

التبرعات النقدية الغیر المقیدة2,251,500مبان تحت التنفيذ54,721,493
التبرعات النقدية المقيدة52,004,100برامج الحاسب اآللى6,000
التبرعات العينية4,675,000شبكات ٕالكترونیة وتمديدات7,000

أجهزة وآالت وعدد254,000
سيارات200,000

أثاث8,008,000
إجمالي التبـرعـات58,930,600إجمالي المصروفات الرأسمالية63,196,493
اإلعانات الحكوميةإهالكات األصول الثابتة6,000,000

إعانة الوزارة “رسوم دراسية”4,490,000

200,000
اإلعانة النقدية من وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية
اإلعانة الفنية من وزارة الصحة273,296

ٕایجار مبنى برج صوت 3,300,0001

69,196,493
إجمالي المصروفات الرأسمالية  

إجمالي اإلعانات الحكومية وأخرى8,263,296واإلھالكات

20,960,593
الفرق مرحل من اإليرادات المعتمدة من 

العام الماضي

88,154,489
إجمالي إيرادات التبرعات واإلعانات 

الحكومية  وأخرى

إجمالي اإليرادات التقديرية92,251,489إجمالي المصروفات التقديرية92,251,489

الموازنة التقديرية لعام 2017 م

الموازنة التقديرية لجمعية صوت متالزمة داون ) ريال سعودي (
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20162015مقيدةغير مقيدةاإليرادات والمكاسب

1,968,90201,968,9022,543,002التبرعات النقدية العامة

010,319,50010,319,50032,049,700التبرعات النقدية المقيدة

5,524,74205,524,742924,265التبرعات العينية

4,727,27904,727,2795,285,708الرسوم الدراسية

309,0000309,000311,500إيرادات االشتراكات

1,505,62701,505,6271,947,500متحصالت الزكاة

274,000253,296527,2964,445,856اإلعانات الحكومية

1,770,50001,770,5001,902,600إيرادات األنشطة

82,096082,0960عائدات االستثمارات

مكاسب غير محققة من االستثمارات 
)3,988,304(2,323,14802,323,148المالية

1,017,30501,017,305191,968أرباح محققة من صناديق المتاجرة

3,300,00003,300,0003,300,000إيرادات اإليجارات

صافى األصول المحررة من القيود

ٕاعادة التصنيف لتحقق
00)30,912,796(30,912,796قيد االستخدام

إجمالى اإليرادات والمكاسب وإعادة 
33,375,39548,913,795)20,340,000(53,715,395التصنيف

قائمة األنشطة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر  
2016م 

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

)المبالغ بالريال السعودي(
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20162015مقيدةغير مقيدةالمصروفات والخسائر

1,505,62701,505,6271,947,500مساعدات الزكاة

مصروفات المحفظة 
2,328,61502,328,6152,760,152االستثمارية

137,2140137,214124,658مصروفات األنشطة

12,905,188012,905,18811,467,725مصروفات صوت

4,744,30704,744,3072,151,633ٕاھالك األصول الثابتة

21,620,951021,620,95118,451,668إجمالى المصروفات والخسائر

التغير في صافي األصول من 
11,754,44430,462,127(20,340,000)32,094,444األنشطة المستمرة

البنود االستثنائیة

325,8190325,819588,339إيرادات أخرى

0)1,000(0)1,000(تسويات سنوات سابقة

)44,037()136,965(0)136,965(مصروفات سنوات سابقة

التغير في صافي األصول من 
187,8540187,854544,302البنود اإلستثنائية 

11,942,29831,006,429)20,340,000(32,282,298التغير في صافي األصول 

صافي األصول في بداية 
226,699,48058,859,886285,559,366254,552,937الفترة

صافي األصول في نهاية 
258,981,77838,519,886297,501,664285,559,366الفترة
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عبدالّله بدر آل سعود
  19 سنة      

أنــا اســمي عبدالّلــه وعمــري 19 ســنة. أنــا أكبــر واحــد فــي البيــت 
ويســمون أمــي أم عبدالّلــه. كان أبــي يحبنــي كثيــرًا ويهتــم بــي 
دائمــا. ويأخذنــي معــه إلــى مجلســه مــع أصدقائــه كل خميــس. 
ولكــن توفــي والــدي بــدر قبــل 3 ســنوات ونصــف. حزنــت كثيــرًا 
وافتقدتــه كثيــرًا. فــكان يدلعنــي ويخــرج معــي كأنــه صديقــي. فأنا 
أدعــو لــه دائمــا فــي صلواتــي. فأنــا لــم انقطــع عــن مجلســه كل 
خميــس مــع عمــي عبدالعزيــز الــذي يعاملنــي مثــل ابنــه ويدلعنــي 
كثيــرًا. فعمــي صاحــب قلــب كبيــر وأنــا أحبــه ويذكرنــي بأبــي.

فــي اإلجــازة أطلــع مــع أخواني ســلطان ومحمــد وأصدقائهم بعد
موافقــة والدتــي. فأنــا أحــب أمــي وال أعاندهــا، فهــي تفــرح عندما
ــى ــد اللعــب عل ــع ســعيدا بع ــة وأرج ــي كل جمع ــرج مــع أخوان أخ

الدبابات في البر. 

أنــا أحــب مدرســتي، وتعلمــت مثــل أخوانــي القــراءة والكتابــة 
والحســاب. وحفظــت ســور مــن القــرآن الكريــم وأمــي فخــورة 
فينــي. وعنــدي أصدقــاء كثيريــن. وأحــب كــرة القــدم وأشــجع 
فريــق النصــر الســعودي واشــتريت مالبــس الفريــق. وأتمنــى 
دائمــا الفــوز لهــم. وأشــجع فريــق برشــلونة األســباني وأحــب 
الالعــب ميســي كثيــرًا وأفــرح عندمــا أشــاهده فــي التلفزيــون.

ســأتخرج قريبــًا وســأعمل ســكرتير فــي شــركة والــدي وعمــي. 
أن وأتمنــى  نفســي  علــى  ســأعتمد  ألننــي  جــدًا  فرحــان  فأنــا 

أنجح في هذا العمل.
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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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حصة العمري
  موظفة 

اآلن  حصــة  أعيننــا  ونــور  حبيبتنــا  تبلــغ  وفضلــه  الّلــه  بحمــد 
مــن العمــر 24 ســنة وهــي مليئــة بالنشــاط والتقــدم. فنحــن 
تمــارس  ولكــي  والدتهــا،  منــذ  الكريمــة  الحيــاة  لهــا  أردنــا 
بــن  محمــد  مــدارس  بإدخالهــا  نتــردد  لــم  الطبيعيــة،  الحيــاة 
ســنة  عمرهــا  كان  منــذ  داون  لمتالزمــة  عبدالعزيــز  بــن  نايــف 
البنتنــا. النجــاح  طريــق  فــي  عقبــة  أكبــر  فالتــردد  واحــدة، 

العــالج  جلســات  وأخــذ  المبكــر  التدخــل  مرحلــة  ابنتنــا  بــدأت 
ــة مهاراتهــا األساســية فــي  ــى تنمي ــي ســاعدتها عل الطبيعــي الت
الحبــو ممــا أراح قلــب أمهــا التــي كانــت حريصــة كل الحــرص 
بــأن تبــذل قصــارى جهدهــا فــي تطــور صغيرتهــا خاصــة بعــد 
الحركيــة، فأخــذت  ابنتهــا  تأخــر مهــارة  القلــق فــي  أن أصابهــا 
حصــة.  مــع  المنــزل  فــي  ماتتعلمــه  وتطبــق  تتعلــم  والدتهــا 

أدركنــا أن النجــاح ال يتطلــب عــذرًا، وأن التــردد قــد يؤدي للفشــل 
ولهــذا اســتمرينا فــي هــذا الطريــق . وكبــرت صغيرتنــا وتعلمــت 
التــي  التواصــل  كمهــارات  كثيــرة  تطوريــة  مهــارات  تدريجيــا 
القراءة التعبير عن نفسها، وأصبحت قادرة على  ساعدتها على 

واإلمالء والحساب.

وعندمــا بلغــت حصــة مرحلــة المراهقــة، قلقنــا عليهــا كثيــرا، 
لــو كانــت كلمــة  تــود حمايتهــا مــن أي ضــرر حتــى  فوالدتهــا 
وحساســة  بريئــة  فحصــة  تضايقهــا،  أو  تمســها  قــد  عابــرة 
وجــود  خوفنــا  أزال  الحمــد  ولّلــه  ولكــن  رقيــق.  قلــب  وذات 
برامــج تهــيء الطــالب لتغيــرات مرحلــة البلــوغ فــي مدرســتها. 
فتدربــت ابنتنــا علــى كيفيــة التعامــل مــع الغربــاء واالســتقالل 
المختلفــة  االحتياجــات  ماركــت وشــراء  للســوبر  الذهــاب  عنــد 
ــا.  ــى ابنتن ــا عل ــي أراحــت قلبن ــارات األخــرى الت ــر مــن المه والكثي

ــى االلتحــاق  ــرة أظهــرت حصــة قدرتهــا عل وخــالل األعــوام األخي
والبحــث  بتدريبهــا  أخــرى  مــرة  المــدارس  لتقــوم  بوظيفــة 
مســاعدة  تعمــل  حاليــًا  وهــي  لهــا  مناســبة  وظيفــة  عــن 
فحصــة  عبدالرحمــن.  بنــت  نــورة  األميــرة  بجامعــة  ســكرتيرة 
علــى  بثقــة  تمشــي  واآلن  تحبــو،  كيــف  التعــرف  جــاءت 
طريــق النجــاح. نســأل الّلــه بــأن يحفظهــا بعينــه التــي ال تنــام.
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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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