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كلمة الرئيسة

السالم عليكم ورحمة الّله وبركاته،

األخوة واألخوات أعضاء وعضوات الجمعية الكرام

يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم تقريــرًا عــن األداء الســنوي فــي الجمعيــة، 
والــذي نســلط فيــه الضــوء علــى ماحققتــه الجمعيــة مــن إنجــازات خــالل 
العــام المالــي 2019م والــذي يعكــس الرؤيــة، والرســالة، واألهداف التي 
ــاء الوطــن مــن ذوي  ــق أفضــل مســتقبل ألبن تنتهجهــا "صــوت" لتحقي

متالزمــة داون تحــت رعايــة واهتمــام قيادتنــا الرشــيدة.

نــدرك جميعــا التحديــات التــي تواجه قطاع العمــل الخيري ولكن نؤمن بأن 
وجــود الشــركاء والداعميــن والمانحيــن والمتطوعيــن إلــى جانبنــا ســيكون 
أكبــر داعــم لنــا فــي تخطيهــا، واالســتمرار فــي النجــاح وتحقيــق االنجــازات 

ألهدافنــا ورســالتنا الســامية تجــاه فئــة غاليــة علينــا جميعــًا.

لكــم منــا جزيــل الشــكر واالمتنــان علــى دعمكــم ومســاندتكم لنــا. كمــا 
أقــدم وافــر العرفــان ألعضــاء وعضــوات الجمعيــة لمســاهمتهم القيمــة 

ــا. ودعمهــم الالمحــدود لن

والّله ولي التوفيق

ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز
رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 2019
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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

صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود
أمين الصندوق

السيدة شما بنت محمد بن يوسف الشنيفي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتورة نادية بنت محمد بن عوني سقطي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتورة هدى بنت عبدالله بن عباس قطان
عضو مجلس اإلدارة

االستاذة فاطمة ملك
المديرة التنفيذية

التقرير السنوي 2019
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المؤسسون

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 لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ه صاحبة السمو الملكي األميرة لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمها اللّٰ
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 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
األستاذ عبدالله سالم سعيد باحمدان
األستاذ محمد حسين علي العمودي
األستاذ عبدالله أحمد سعيد بقشان

األستاذ عبدالعزيز بن علي بن عمر الشويعر
المهندس راشد بن سعد بن عبدالرحمن الراشد
المهندس صالح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد

ه بن عبدالرحمن العمر األستاذ بدر بن عبداللّٰ
األستاذ 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 بنت محمد بن عوني سقطي

الدكتورة هدى بنت عبدالله بن عباس قطان
السيدة سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي
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تحدث متالزمة داون بنسبة طفل 
واحد في كل 700 والدة طبيعية
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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 
تضــم جمعيــة صــوت متالزمــة داون تحــت مظلتهــا مدارس محمــد بن نايف بن 

عبدالعزيــز لمتالزمــة داون والتــي تقــدم التعليــم المتخصــص والمنفــرد لــذوي متالزمة 
داون مــن الــوالدة وحتى التدريــب المنتهــي بالتوظيف. 

التدريب 
ال يقتصــر دور مــدارس محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز لمتالزمة داون على تقديم 

التدريــب المهنــي لطالبنــا ولكنــه مركز تدريبــي للمختصين مــن التربويين وفرق عمل 
المســاندة مــن الجهــات الحكوميــة واألهلية. ونقــدم للمختصين تدريبًا عالي المســتوى 

ويضاهــي أعلــى المعاييــر الدوليــة فــي هذا المجال حتى وإن كانــوا حاصلين على 
تدريــب مــن جهــات أخــرى وذلــك لضمان دقــة البرامج والخبرات المقدمــة لهم من قبلنا.

األبحاث
أخذنــا علــى عاتقنــا اإللتزام بنشــر البحوث المتعلقة بالجوانب التعليمية والطبية الخاصة 

بمتالزمة داون وذلك ألهميتها في تقديم أفضل الخدمات. أيضا سيتم التعاون مع 
مراكز أبحاث دولية متخصصة. كما سيتم دعم األبحاث على مستوى األفراد أو المراكز.

التوعية
تشمل رؤية صوت في توفير مستقبل لذوي متالزمة داون بمنحهم الدمج 

والتقدير واإلحترام في المجتمع. ونهدف للوصول إلى المجتمع بمختلف أطيافه 
إليصال رسالتنا بأن أبنائنا 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 باإلستقاللية واإلعتماد على الذات يمنح الثقة بالنفس واإلحترام 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.

التقرير السنوي 2019
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الرؤية
نطمح في مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة 

رين في المجتمع داون مستقلين منتجين ومقدَّ

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.

الثقة
نحمل على عاتقنا التحلي 

بالمصداقية والنزاهة وتحري 
الدقة في تعاملنا لمصلحة 

ذوي متالزمة داون.

القيم

اإلستدامة
نهدف إلى إيجاد حلول تضمن 

اإلستدامة واإلستمرارية 
للجمعية لمواجهة أي تحديات 
تقف أمام رسالتنا اإلنسانية.

الشفافية
أبنائنا الطالب هم محور اهتمامنا 

وقد أخذنا على عاتقنا مسئولية 
إستثمار مواردنا المالية بكفاءة 

وقياس أدائنا واالستجابة 
إلستفسارات الجهات المانحة 

وشركائنا اإلستراتيجيين.

اإلبتكار
اإلرتقاء ومواكبة أحدث التقنيات 

وإيجاد فرص لعقد شراكات 
تساهم في دعم ومساندة 

ذوي متالزمة داون على جميع 
المستويات.

التقرير السنوي 2019
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ارتفع متوسط عمر 
األشخاص ذوي 

متالزمة داون في 
العقود الحالية إلى 

عمر 60 سنة

60

2019

تحدث متالزمة داون في: 

جميع األوساط الحضارية

جميع المجموعات العرقية

جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية

متالزمة داون هي أكثر حاالت 
االضطرابات الصبغية شيوعا

60
سنة
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مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
لمتالزمة داون

تضــم الجمعيــة تحــت مظلتهــا أول مــدارس ومركــز نموذجــي تعليمــي متخصــص 
ورائــد علــى مســتوى الشــرق األوســط يقــدم خدماتــه المنفــردة لــذوي متالزمــة 
داون منــذ الــوالدة وحتــى التدريــب المنتهي بالتوظيف، والوحيدة على مســتوى 
المملكــة العربيــة الســعودية التــي تملــك منهجــًا تعليميــًا متخصصــًا متوافــق مــع 

أحــدث الممارســات التعليميــة العالميــة منــذ العــام 1987م.

كمــا تعــد مدارســنا الوحيــدة علــى مســتوى العالــم التــي تقــدم البرامــج وأدوات 
التقييــم باللغــة العربيــة. كمــا يتميز كل برنامج تعليمــي بأهداف ومخرجات محددة 
قابلــة للقيــاس، ويمكــن تعديلــه وتغييــره ليتناســب مــع احتياجــات التعليــم الفــردي 

لــكل طالــب ويالئــم قدارتــه ومهاراتــه.
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1986
إنشاء مركز متخصص للتدخل 

المبكر في مدينة الرياض لعدم 
توفر الخدمات المتخصصة للعناية 

بذوي متالزمة داون

2010
تدشين جمعية صوت متالزمة 	 

داون
منح المكتب اإلقليمي لمنظمة 	 

الصحة العالمية في الشرق 
األوسط مدارس صوت للتعليم 
والتدريب جائزة األبحاث والتعليم 

لمتالزمة داون

2014
البدء في إنشاء أول مدارس 	 

ضمن الخطة اإلستراتيجية بمدينة 
الرياض في حي حطين

الحصول على جائزة الملك خالد 	 
للتميز في المنظمات غير الربحية

1992
بدء التدريب الرسمي من قبل 

أخصائية العالج الطبيعي والتدخل 
المبكر ماري تاتاركا وإستشاریة 

التعليم الخاص باتريشيا أولوین 
تحت قيادة فاطمة ملك

2012
وصول عدد خريجي برنامج التدريب 

المهني المنتهي بالتوظيف إلى 
12 موظفًا وموظفة

تاريخنا
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2015
حصول برنامج صوت للقراءة على 	 

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز 
للتميز في العمل االجتماعي

تصميم وتنفيذ أول تطبيق باللغة 	 
العربية واإلنجليزية لتعليم مهارات 
التواصل باستخدام ألعاب تعليمية 

للطالب ذوي متالزمة دوان وغيرهم 
من ذوي اإلعاقات المعرفية الذين 
تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 سنوات

البدء في تصميم أول نظام 	 
مخصص إلدارة التعليم لمساعدة 

معلمي التربية الخاصة على تقديم 
أفضل تجربة تدريس لطالبهم بناًء 
على طرق ومناهج جمعية صوت 

متالزمة داون

2017
تم تكريم جمعية صوت متالزمة 

داون في الحفل السنوي الحادي 
والثالثين للجمعية الوطنية 

 NDSS األمریكیة لمتالزمة داون
في مدينة نيويورك

2016
تم اإلعالن عن أول شراكة 

استراتيجية مع الجمعية الوطنية 
 NDSS األمریكیة لمتالزمة داون

لتطوير جميع المجاالت المتعلقة 
بمتالزمة داون في المملكة 

العربية السعودية

2018
مشاركة سفيرة جمعية صوت 

متالزمة داون شيماء المفضي 
ضمن وفد المملكة في أعمال 
الدورة 11 للدول األطراف في 
إتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة الذي أقيم في مقر 
األمم المتحدة بمدينة نيويورك 

بالواليات المتحدة االمريكية
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جمانة السبيعي

1

الجانب المعرفي:

قراءة اسمها

تحديد 
 المفاهيم 

 كثير وقليل 
وكبير وصغير

فرز 
االلوان 

2

فرز االشكال 
الهندسية

3

4
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مرحلة الطفولة 
المبكرة %48

المرحلة المتوسطة 
والثانوية بنات %82

المرحلة 
االبتدائية %63

المرحلة المتوسطة 
والثانوية بنين %60

أهداف 
برنامج صوت 

لمساعدة 
الذات

 تأدية الطالب 
مهام حياته 

اليومية بقدر من 
االستقاللية وعدم 

االعتماد على 
اآلخرين

 

 إدارة حياتهم 
الشخصية 
واالهتمام 

بأنفسهم وأقربائهم 
وتطبيق قواعد 
الصحة والسالمة

 مهارات التخطيط 
المنظم لألنشطة 

والرحالت التعليمية 

أهم انجازات الطالب
 

برنامج صوت لمساعدة الذات
نسبة إنجاز األهداف

مهارات الصحة  ترتيب المطبخ
والسالمة 

 مهارات المظهر 
العام 

 

 التفاعل 
واالندماج مع 

اآلخرين، استخدام 
الهاتف، والتنقل 

من مكان آلخر

 تعلم آداب تناول 
الطعام، النظافة 
الشخصية، نظافة 

الفم، و ارتداء 
المالبس 

 التسوق، وإعداد 
الوجبات الخفيفة 

والصحية
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الزكاة والتبرعات
المجموع اللقب

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

880,442 SMS فاعلو خير عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة

705,111 فاعلو خير عبر قنوات التبرع اإللكتروني

400,000 صاحبة السمو الملكي األميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود

400,000 صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود

369,157 األستاذ عبد اإلله عبدالله العثيم

300,000 األستاذ عبد الله بن سالم بن سعيد باحمدان

250,000 السيدة اقبال حسن صباح منال

345,822 السادة فاعلين خير

200,000 صاحبة السمو األميرة نوف بنت محمد بن عبد الله آل سعود

100,000 السيدة لمياء محمد عبد الرحمن آل شيخ

100,000 السيدة سعاد بن زقر

75,500 صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود

50,039 السيدة نوال محمد عمر بابقي

50,000 السيدة محاسن عيسى سعسع

1,288,548 مساهمة الشركات )التفاصيل صفحة 23(

6,434,620 االجمالي
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الشركاء
وافر الشكر وجزيل االمتنان لكافة شركاء وداعمين جمعية صوت متالزمة داون 

لكرمهم ودعمهم الالمحدود لمشاريع وبرامج الجمعية لنتمكن من مواصلة رسالتنا 
اإلنسانية في خدمة هذه الفئة العزيزة علينا جميعا من أبناء الوطن الكرام.

500,000 وما فوق

100,000 وما فوق

50,000 وما فوق

المساندون )شركاء النجاح(

التقرير السنوي 2019
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محمد السعــدان
جانب الدين:

تحديد 
المناسبات 

الدينية وتحديد 
العبادات 

الخاصة بها

تحديد السنن 
الرواتب التابعة 

للصلوات الخمس
2

3
تحديد أركان 

اإليمان

1
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المرحلة المتوسطة 
والثانوية بنات 

%75

أهم انجازات الطالب
 

برنامج صوت للرياضيات
نسبة إنجاز األهداف

المرحلة المتوسطة 
والثانوية بنين 

%61

أهداف 
برنامج صوت 

للرياضيات

 برنامج الرياضيات 
من 1 إلى 20 

ومطابقة األعداد 
العربية باإلنجليزية 

من 1 إلى 20

 االحتفاظ بدفاتر 
الحسابات البنكية 

 عد الخمسات، 
عد العشرات 

 تحديد الوقت 
بالساعة و الدقائق

 

 تسمية العمالت، 
تحديد العمالت 
الورقية وتبادل 
األموال من 1 

إلى 200

 الجمع، الطرح، 
الضرب، القسمة

 

 استخدام 
المقاييس األولية

 

 تسمية األعداد 
 الترتيبية إلى 5، 

و إلى 20

 تحديد الوقت 
باألسابيع )ماضي 
- حاضر - مستقبل(، 

و تحديد الوقت 
باألشهر )ماضي - 
حاضر - مستقبل(

 المفاهيم 
الحسابية البسيطة

 قراءة األعداد 
باستخدام المنازل 
و قراءة األعداد 

العشرية وتقريبها 
إلى أقرب عدد 

صحيح 

25



26



جانب القراءة:

نــوف الزهيـــري

1 قراءة 
األحرف 

األبجدية 
)م، س، ع، د، ج( 

في بداية ووسط 
ونهاية الكلمة مع 
كلمتين لوضعية 

كل حرف

تهجئة بعض 
كلمات التسوق

2

3

قراءة كتاب 
مجموعات 

األطعمة
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الموازنة التقديرية لعام 2020 م
الموازنة التقديرية لجمعية صوت متالزمة داون )ريال سعودي(

متحصالت الزكاة 2020 مدفوعات الزكاة  2020

متحصالت الزكاة 1,583,920  التأهيل االجتماعي 
)رواتب زكاة( 1,198,920

كفالة طالب )منح( 385,000

إجمالي متحصالت الزكاة 1,583,920 إجمالي مدفوعات الزكاة 1,583,920

اإليرادات المصروفات

16,004,234 تشغيلية وإدارية

اشتراكات العضوية 250,000

ایرادات أخرى 15,000

إجمالي  إيرادات الجمعية 
واشتراكات العضوية وأخرى 265,000 إجمالي مصروفات ومدفوعات 

الزكاة الجمعية 17,588,154

التبرعات اإلضافات على األصول

إهالكات األصول الثابتة 6,600,000

اإلعانة السنوية من وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية 200,000

اإلعانة الفنية من وزارة الصحة 253,296

إجمالي اإلعانات الحكومية أخرى  453,296

ايجار برج صوت 2,500,000

رسوم دراسية 2,938,250

متحصالت استرداد ضربية 202,000

إجمالي أخرى 5,640,250 إجمالي المصروفات الرأسمالية 
واالهالكات 6,600,000

إجمالي إيرادات التبرعات 
واإلعانات الحكومية وأخرى 7,913,546

إجمالي اإليرادات التقديرية 9,762,466 إجمالي المصروفات التقديرية 24,188,154

العجز التقديري لإليرادات عن المصروفات  )7,825,688(

*العجز بدون قسط اهالك األصول السنوي.
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قائمة األنشطة عن السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019 م

جمعية صوت متالزمة داون 
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية يرقم )569( 

قائمة األنشطة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م ونسبتها عن دخل 2018 
)المبالغ بالريال السعودية(           

2018 2019 مقيدة غير مقيدة اإليرادات والمكاسب

1,943,236 1,565,984 0 1,565,984 التبرعات النقدية العامة

2,605,346 2,970,371 2,970,371 0 التبرعات النقدية  المقيدة 

322,473 84,932 0 84,932 التبرعات العينية

1,349,550 2,859,500 0 2,859,500 الرسوم الدراسية

328,500 183,500 0 183,500 إيرادات االشتراكات

1,050,717 1,813,333 1,813,333 0 متحصالت الزكاة

1,253,296 903,296 903,296 0 اإلعانات الحكومية

127,690 14,400 0 14,400 إيرادات األنشطة

172,648 0 0 مكاسب/ )خسائر( غير محققة من 
االستثمارات المالية

1,507,634 1,126,478 0 1,126,478 عوائد استثمارات

3,507,126 2,836,422 0 2,836,422  إيرادات اإليجارات

0 686,236 0 686,236 منح إعفاء الطالب

0 0 -5,687,000 5,687,000  إعادة  التصنيف لتحقق قيد  
االستخدام 

14,168,216 15,044,452 0 15,044,452
 إجمالي اإليرادات والمكاسب 

وإعادة التصنيف
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2018 2019 مقيدة غير مقيدة المصروفات والخسائر

1,191,505 1,813,333 0 1,813,333 مساعدات الزكاة

13,485,560 15,702,722 0 15,702,722 مصروفات صوت

82,081 592,301 0 592,301 صيانة عقارات استثمارية

9,139,409 9,362,633 0 9,362,633 إهالك األصول الثابتة الغير استثمارية

1,969,529 2,103,167 0 2,103,167 إهالك األصول الثابتة استثمارية

202,193 343,643 0 343,643 مصروفات ضريبة مضافة

26,070,277 29,917,799 0 29,917,799 إجمالي المصروفات والخسائر

-11,902,061 -14,873,347 0 -14,873,347
التغير في صافي األصول من 

األنشطة المستمرة 

البنود االستثنائية 

-163,874 -382,319 0 -382,319 مصروفات سنوات سابقة

0 -502 0 -502 خسائر استبعاد أصول

0 0 0 0  مصروفات أخرى

11,310 500 0 500 إيرادات أخرى 

-152,564 -382,321 0 -382,321
التغير في صافي األصول من 

البنود االستثنائية 

-12,054,625 -15,255,667 0 -15,255,667 التغير في صافي األصول 

336,779,473 324,724,848 1,800,000 322,924,848 صافي األصول في بداية السنة

324,724,848 309,469,180 1,800,000 307,669,180 صافي األصول في نهاية السنة  
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جانب الرياضيات:

ســارة المنيــف 

1
برنامج 

الرياضيات 
لألعداد من 
)7 إلى 14(

مطابقة 
األعداد 

اإلنجليزية من 
)7 إلى 14( 

بالعربية 

جمع عددين 
حاصلهما )5( 

2

4

تحديد قيمة 3
العملة الورقية 
من )7 إلى 14( 

5
العد 

بالعشرات 
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طرق الدعم

تبرعات SA42100000 249-4919-7000-101

زكـــاة SA79100000 249-4919-7000-308

تبرعات SA7580000 203-6080-1414-1415

زكـــاة SA7780000 203-6080-1313-1318

تبرعات SA672000000 209-855-5519-940

زكـــاة SA402000000 209-855-5519-941

تبرعات SA20 6000 0000 00162-8761-3001

تبرعات SA56 5500 00000 967546-001-85

زكـــاة SA56 5500 00000 967546-002-82

تبرعات SA89 45 000 000 077009975-001

زكـــاة SA62 45 000 000 077009975-002

تبرعات SA824000 0000 00 9902038093

زكـــاة SA924000 0000 00 9902038107

تبرعات SA78050000 68266688000000

زكـــاة SA51050000 68266688000002

تبرعات SA9065000000 101-719999001

نوع الحساب IBAN رقم الحساب

التقرير السنوي 2019
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بدعمكم صوتنا يصل
صوت واحد.. مستقبل واعد 

التبرع عن طريق الموقع اإللكتروني مباشرة بواسطة بطاقات اإلئتمان أو 	 
WWW.SAUT.ORG.SA خدمة سداد أونالين

خدمة الرسائل النصية القصيرة )SMS( لتساهم في تعليم أطفال ذوي 	 
 متالزمة داون:

- للتبرع ب 12 ريال شهريا، إرسال 1 للرقم 5053 من أي شبكة إتصاالت.

- للتبرع ب 10 ريال، لمرة واحدة، إرسال رسالة فارغة للرقم 5053 من أي 
 شبكة إتصاالت.

 التبرع عن الوالدين من خالل تطبيق خيرنا	 

- إرسال 1 للرقم 5053 من أي شبكة إتصاالت للتبرع ب 12 ريال لمرة واحدة.

منح السعادة للغير أفضل طريق لعمل الخير

التقرير السنوي 2019
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www.saut.org.sa
sautsociety

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 569 
ص.ب 94443 الرياض 11693 - المملكة العربية السعودية

هاتف: 29522 9200
+966 11 482 3189
فاكس: 0955 207 11 966+

info@saut.org.sa :البريد اإللكتروني
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