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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
األخوة واألخوات أعضاء وعضوات الجمعية الكرام
ً
إمتدادا للرعاية الكريمة واإلهتمام البالغ الذي يحـظى به قـطاع العمل الخـيري في المـملكة من قيادتنا الرشيدة

وإهتمامها الدائم ودعمها لكل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن ،وتقديم كل مايستحقه من إهتمام

ورعاية؛ يطيب لي أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للجمعية عن العام المالي2017م والذي يوثق باألرقام
واإلحصائيات حصيلة إنجازات العام ،سائلين ّ
الله أن يوفقنا ويسدد خطانا لعمل الخير ،وأن يديم على بالدنا أمنها
وإستقرارها ويحفظ قيادتنا وشعبنا من كل مكروه.

وبتوفيق من ّ
الله وفضله أتممنا العام السابع في مسيرة حافلة بخدمة ورعاية شريحة هامة من أبناء الوطن

العزيز؛ والمضي جاهدين لتحقيق أهدافنا ورسالتنا السامية لذوي متالزمة داون للوصول بهم لحياة كريمة.
وأتقدم بوافر اإلمتنان والتقدير إلى كافة 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 التي جادت أياديهم الكريمة بالخير والبذل والعطاء مما ساهم في دفع عجلة

الجمعية وإستمرار تقدمها؛ أشكر لهم جهودهم المتميزة ودعمهم المستمر لنتمكن من المضي في تأدية
رسالتنا وإيصالها لكل من يحتاجها .وبعون ّ
الله ثم بدعمكم ومؤازرتكم سنحقق مستقبل أفضل ألبنائنا من ذوي
متالزمة داون في المملكة.
ّ
والله ولي التوفيق

ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز
رئيس مجلس اإلدارة
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ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺻﻮت ﻣﺘﻼزﻣﺔ 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 واألهلية .ونقدم للمختصين
ً
تدريبا عالي المستوى ويضاهي أعلى المعايير الدولية في هذا المجال حتى وإن كانوا حاصلين على تدريب من
جهات أخرى وذلك لضمان دقة البرامج والخبرات المقدمة لهم من قبلنا.

ا=ﺑﺤﺎث

أخذنا على عاتقنا اإللتزام بنشر البحوث إلمتعلقة 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 باالستقاللية 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 االنشطة والفعاليات والمؤتمرات ،وتوزيع
المنشورات التعريفية في المدارس والشركات ومختلف القطاعات.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي | 10

اﻟﺮؤﻳﺔ

نطمح في مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة داون
ومقدرين في المجتمع
مستقلين منتجين
َّ

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 أخذنا على عاتقنا مسئولية إستثمار مواردنا المالية بكفاءة وقياس أدائنا
واإلستجابة إلستفسارات الجهات المانحة وشركائنا االستراتيجيين.

ا^ﺳﺘﺪاﻣﺔ

نهدف إلى إيجاد حلول تضمن اإلستدامة واإلستمرارية للجمعية لمواجهة أي تحديات تقف
أمام رسالتنا اإلنسانية.

اﻟﺜﻘﺔ

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

ا^ﺑﺘﻜﺎر

اإلرتقاء ومواكبة أحدث التقنيات وإيجاد فرص لعقد شراكات تساهم في دعم ومساندة ذوي متالزمة داون على
جميع المستويات.
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ﻋﻦ ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون

95

21

ﺗﺤﺪث ﻣﺘﻼزﻣﺔ
داون ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﺳﺎط اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ،
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

=

+

ﺗﺤﺪث ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ
 700وﻻدة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻤﺮض اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ذوي ﻣﺘﻼزﻣﺔ
داون ﻫﻲ ﺑﻴﻦ  %13إﻟﻰ
 %50وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺎﺑﻮا
ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮض ﻓﻲ أي
وﻗﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة
وﺣﺘﻰ اﻟﺒﻠﻮغ
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ﻣﺠﻠﺲ ا^دارة
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ا=ﻣﻴﺮة رﻳﻤﺎ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
رئيس مجلس اإلدارة

اﻟﺴﻴﺪة ﻧﻮال ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﻘﻲ
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ا=ﻣﻴﺮة ﻣﻮﺿﻲ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
األمين العام

ﺻﺎﺣـﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠــﻜﻲ ا=ﻣﻴﺮة ﺑﺴﻤﺔ ﺑﻨــﺖ ﺑــﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋـﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
أمين الصندوق

اﻟﺴﻴﺪة ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻨﻴﻔﻲ
عضو مجلس اإلدارة

ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ا=ﻣﻴﺮة اﻟﺒﻨﺪري ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﻴﺼﻞ
عضو مجلس اإلدارة

اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﺎدﻳﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﻧﻲ ﺳﻘﻄﻲ
عضو مجلس اإلدارة

ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﻄﺎن
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫﺪى ﺑﻨﺖ
عضو مجلس اإلدارة

ا=ﺳﺘﺎذة ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻠﻚ
المديرة التنفيذية
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أﻫﻢ ا^ﻧﺠﺎزات ا^دارﻳﺔ

51,754,398
372,000

+%72

688,062

%13

728,103

+%44
327,000

+ %6

91
2286
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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 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 عبد العزيز آل سعود
صاحبة السمو الملكي األميرة البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود
ّ
عبدالله الفيصل آل سعود
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن خالد بن
صاحب السمو الملكي األمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود
صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود
ّ
عبدالله سالم سعيد باحمدان
األستاذ
األستاذ محمد حسين علي العمودي
ّ
عبدالله أحمد سعيد بقشان
األستاذ
األستاذ عبدالعزيز بن علي بن عمر الشويعر
المهندس راشد بن سعد بن عبدالرحمن الراشد
المهندس صالح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد
ّ
عبدالله بن عبدالرحمن العمر
األستاذ بدر بن
األستاذ 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
ّ
عبدالله عباس قطان
الدكتورة هدى
السيدة سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي
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ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ

إنشاء مركز متخصص
للتدخل المبكر
في مدينة الرياض
لعدم توفر الخدمات
المتخصصة للعناية
بذوي متالزمة داون

1986

منح مدارس النهضة
لمتالزمة داون مقر
آخر ليشمل المرحلة
المتوسطة والثانوية
والتدريب المهني،
وزيادة عدد الطالب
إلى  76طالبا

بدء التدريب الرسمي
من قبل أخصائية
العالج الطبيعي
والتدخل المبكر ماري
تاتاركا وإستشاریة
التعليم الخاص
باتريشيا ٔاولوین تحت
قيادة فاطمة ملك

1987

1992

المدرسة تعمل
بأقصى طاقتها مع
وصول عدد الطالب
ً
طالبا،
إلى 171
باإلضافة إلى 805
طالب على قائمة
اإلنتظار

1994

2000

2009

2004

ترجمة أول كتاب
متخصص في تعليم
األطفال ذوي متالزمة
داون باللغة العربية
إقامة أول فصل
لألطفال من ذوي
متالزمة داون في
مقر جمعية النهضة
النسائية الخيرية

منح مدارس النهضة
لمتالزمة داون مقر
آخر ليشمل المرحلة
المتوسطة والثانوية
والتدريب المهني،
وزيادة عدد الطالب
إلى  76طالبا
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إقرار خطة إستراتيجية
تنص على إنفصال
المدارس عن جمعية
النهضة النسائية
الخيرية وتأسيس
جمعية وطنية
متخصصة بمتالزمة
داون

موافقة صاحب
السمو الملكي األمير
محمد بن نايف بن
عبدالعزيز آل سعود
على تولي الرئاسة
الفخرية لجمعية
صوت متالزمة داون
وإطالق إسم محمد
بن نايف بن عبدالعزيز
لمتالزمة داون على
كافة مدارس الجمعية
البدء في إنشاء أول
مدارس ضمن الخطة
اإلستراتيجية بمدينة
الرياض في حي
حطين

تدشين جمعية صوت
متالزمة داون

2010

تم اإلعالن عن أول
شراكة استراتيجية
مع الجمعية الوطنية
األمریكیة لمتالزمة
داون  NDSSلتطوير
جميع المجاالت
المتعلقة بمتالزمة
داون في المملكة
العربية السعودية

2012

وصول عدد خريجي
برنامج التدريب
المهني المنتهي
بالتوظيف إلى 12
موظفا وموظفة

2015

2014

2016

إختيار صاحبة السمو
الملكي األميرة ريما
بنت سلطان بن
عبدالعزيز آل سعود
لرئاسة مجلس
إدارة جمعية صوت
متالزمة داون
في منتصف العام
تم البدء بأعمال تنفيذ
مشروع مدارس محمد
بن نايف بن عبدالعزيز
لمتالزمة داون في
محافظة جدة

منح المكتب
اإلقليمي لمنظمة
الصحة العالمية
في الشرق األوسط
مدارس صوت
للتعليم والتدريب
جائزة األبحاث
والتعليم لمتالزمة
داون

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي | 19

2017

يتم تكريم جمعية
صوت متالزمة داون
في الحفل السنوي
الحادي والثالثين
للجمعية الوطنية
األمریكیة لمتالزمة
داون  NDSSفي
مدينة نيويورك
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ﻣﺪارس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ داون

197
982

23

4

14,001,288
ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ

اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة
وﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺪراﺳﺔ

42

اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎت

31

44
45

اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﻦ

35
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اﻟﻤﺠﻤﻮع

197

ﻋﺪد اﻟﻜﺎدر اﻟﺘﺮﺑﻮي

1
1

ﻣﺴﺌﻮل
ﺗﺪرﻳﺐ

ﻣﺪﻳﺮة
ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

1

2
أﺧﺼﺎﺋﻴﺎت
ﻟﻐﺔ وﻧﻄﻖ

1
أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ
إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻴﺎت
ﻋﻼج ﻃﺒﻴﻌﻲ

أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻼج
وﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺪرﺳﺎت
وﻣﺪرﺳﻴﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

62

4

1

اﻟﻤﺪﻳﺮة
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺪارس

25

اﻟﻜﺎدر اﻟﺘﺮﺑﻮي
3

ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ
وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

3
1

ﻣﺸﺮﻓﺎت
ﺗﺮﺑﻮﻳﺎت

ﻣﻤﺮﺿﺔ
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3

ﻣﺪرﺑﺔ
وﻣﺪرﺑﻴﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ

16

ﻣﺴ ﺎﻋﺪﻳﻦ
وﻣﺴ ﺎﻋﺪات
ﻣﺪرﺳﺎت

ﻣﺪارس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ داون
تضم جمعية صوت متالزمة داون تحت مظلتها مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون هي 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
ً
فريدا معترف به على المستوى الدولي؛ فقد بدأنا بأربعة أطفال
نموذجا
ثالثة عقود ،وفي ذلك الوقت وضعنا
ً
في عام 1987م فقط .وفي عام 1997م توسعت المدارسٕالى مستواها الحالي وأصبحت تقدم خدمات
تعليمية وتربوية وتأهيلية متخصصة لتشمل األعمار من الوالدة حتى  21سنة.

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 واإلجتماعية .على الرغم
ً
نظرا لمحدودية المقاعد الدراسية لدينا ولكن نقوم بتقديم الدعم
من أنه ال يمكننا تسجيل جميع األطفال
والمساعدة لألهل للبدء بحياة ناجحة وخطوات صحيحة لرسم مستقبل طفلهم.

ﻣﻤﻴﺰ

ً
جيدا لطالبنا وذلك بفضل الدعم المستمر من
نقدم أفضل المناهج والبرامج التربوية الفعالة والمدروسة
اإلستشاريين الدوليين والربط المباشر مع مراكز األبحاث في الواليات المتحدة األمريكية .كما يتم توزيع الطالب
بناء على األعمار الزمنية وهذا األمر الذي يشجعهم على تطوير المهارات والسلوكيات
في الفصول الدراسية ً
االجتماعية والصداقات المالئمة ألعمارهم الزمنية .ونقوم بتلبية احتياجات التعليم الفردي لكل طالب من خالل
بناء على قدراته ومهاراته.
إعداد وتصميم برنامج تربوي متخصص ومنفرد ً

ﻋﻤﻠﻲ

إن أبرز جانب في برامجنا هو إلتزامنا 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 إستشاريين دوليين ومراكز أبحاث عالمية ،فإن  %98من طالبنا سعوديين،

وبلغت نسبة السعودة للموظفين أكثر من  .%86باإلضافة إلى ذلك ،يتم ترجمة جميع مناهجنا وأدوات
التقييم إلى اللغة العربية .ويتم تدريب طالبنا على مهارات مفيدة وعملية ،وتهيئتهم لوظائف مالئمة وموجودة
في سوق العمل المحلي ليصبح طالبنا فخورين بأنفسهم وقادرين على العمل بإستقاللية ويحظون باإلحترام
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.
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إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
الدورات التدريبية للفريق التربوي

أﺧﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﻼج
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

30

40

أﺧﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ
واﻟﻨﻄﻖ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة

40

10

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻬﻴﻠﺐ ﺳﺘﺮاﻧﺪ(

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

60

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 42
ﻋﺪد اﻟﺠﻠﺴﺎت  2352ﺟﻠﺴﺔ
ﻃﻔﻞ
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إﻧﺠﺎزات اﻟﻄﻼب
نسبة إنجاز أهداف البرنامج التعليمي وفق كل فصل دراسي

برنامج صوت للدين
نسبة إنجاز األهداف
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

%100
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎت

%66

أهداف برنامج صوت للدين
•

األسئلة الدينية

•

أركان اإلسالم

•
•
•
•
•
•
•

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﻦ

%42

•
•
•
•

صفات المسلم
أسماء الصلوات الخمس و عدد ركعاتها ومواعيدها
إتباع خطوات الوضوء

تحديد مبطالت الوضوء و تجنبها عند أداء الصالة
إتباع خطوات الصالة

تحديد مبطالت الصالة و تجنبها عند أداء الصالة
إتباع اإلمام في الصالة

حفظ سورة الفاتحة

حفظ التشهد األول
كامال
حفظ التشهد
ً

تحديد المناسبات الدينية و العبادات الخاصة
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برنامج صوت للتواصل
نسبة إنجاز األهداف
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

%73
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎت

%78

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﻦ

%97

أهداف برنامج صوت للتواصل
•

إستخدام جمل مكونة من كلمة مفردة ،كلمتين

•

التعبير عن اإلحتياجات والرغبات

•
•
•
•

إستخدام األسماء و األفعال

إستخدام نقل التجربة الشخصية

اإلجابة والسؤال بإستخدام أدوات اإلستفهام

إستخدام صيغ المفرد والجمع ،المثنى ،الفعل المضارع ،الفعل الماضي،
الفعل المستقبل ،واألمر

•

استخدام صيغ التذكير والتأنيث في الفعل المضارع ،الماضي،

•

إستخدام أظرف المكان والزمان

•

إستخدام الصفات ( األلوان ،األعداد ،األحجام ،األشكال)

•
•

المستقبل ،واألمر

إستخدام الضمائر المنفصلة والمتصلة
إتباع األوامر

برنامج صوت للرياضيات
نسبة إنجاز األهداف

أهداف برنامج صوت للرياضيات
•

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

%100

•

%100

%79

من  1إلى 20

•
•

تسمية العمالت ،تحديد العمالت الورقية وتبادل األموال من  1إلى 200

•
•
•

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﻨﯿﻦ

برنامج الرياضيات من  1إلى  20ومطابقة األعداد العربية باإلنجليزية

الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة

•
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎت

المفاهيم الحسابية البسيطة

•
•

عد الخمسات ،عد العشرات

تحديد الوقت بالساعة و بالدقائق

قراءة األعداد بإستخدام المنازل و قراءة األعداد العشرية وتقريبها إلى

أقرب عدد صحيح

اإلحتفاظ بدفاتر الحسابات البنكية

تسمية األعداد الترتيبة إلى  ،5و إلى 20

تحديد الوقت باألسابيع (ماضي  -حاضر  -مستقبل)،

و تحديد الوقت باألشهر (ماضي  -حاضر  -مستقبل)
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برنامج صوت لمساعدة الذات
نسبة إنجاز األهداف

أهداف برنامج صوت لمساعدة الذات
•

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

تأدية الطالب مهام حياته اليومية

•

%92
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎت

%94

تعلم آداب تناول الطعام ،النظافة الشخصية ،نظافة الفم،

وإرتداء المالبس

•

إدارة حياتهم الشخصية واإلهتمام بأنفسهم وأقربائهم وتطبيق

•

التفاعل واإلندماج مع اآلخرين ،إستخدام الهاتف،

•

التسوق ،وإعداد الوجبات الخفيفة والصحية

•

مهارات الصحة والسالمة

قواعد الصحة والسالمة
والتنقل من مكان آلخر

•
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﻦ

مهارات المظهر العام

مهارات التخطيط المنظم لألنشطة والرحالت التعليمية

•
•

%88

ترتيب المطبخ

برنامج صوت للقراءة والكتابة
نسبة إنجاز األهداف

أهداف برنامج صوت للقراءة والكتابة
•

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

%85

•
•
•
•

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎت

%81

•
•
•
•

قراءة كلمات
قراءة جمل
قراءة كتب

قراءة األحرف األبجدية

تهجئة وإستخدام أدوات التشكيل وحرف المد ،واإلمالء
كتابة االسم وطباعته بإستخدام الحاسب اآللي

كتابة االسم كامل وطباعته بإستخدام الحاسب اآللي

كتابة بيانات شخصية وطباعتهم بإستخدام الحاسب اآللي

كتابة كلمات تسوق وطباعتهم بإستخدام الحاسب االآلي

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﻦ

%71
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اﻟﺰﻛــﺎة واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻠﻘﺐ
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

36,527,115

صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

4,700,000

صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود

920,000

فاعلو خير عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS

728,103

فاعلو خير عبر قنوات التبرع اإللكتروني

688,062

األستاذ عبدالله بن سالم بن سعيد باحمدان

300,000

السيدة إقبال حسن صباح منال

250,000

صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

200,000

صاحبة السمو األميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود

200,000

السيدة لمياء آل الشيخ

200,000

فاعلو خير

101,941

صاحبة السمو الملكي األميرة البندري بنت خالد بن عد العزيز آل سعود

100,000

صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة بنت محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

100,000

صاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

100,000

األستاذ عبدالعزيز علي الشويعر

100,000

السيدة نوال محمد عمر بابقي

78,596

صاحبة السمو الملكي األميرة لطيفة بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

50,000

السيدة محاسن عيسى سعسع

50,000

األستاذ عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ

50,000

آخرون

296,422

مساهمة الشركات ( التفاصيل صفحة ) 31

2,994,302

االجمالي

48,734,540.83
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اﻟﺸﺮﻛﺎء
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
ً
جميعا من أبناء الوطن الكرام.

 2,000,000رﻳﺎل وﻣﺎﻓﻮق

 500,000وﻣﺎﻓﻮق

 100,000وﻣﺎﻓﻮق

 50,000وﻣﺎﻓﻮق

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪون
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اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم  2018م
الموازنة التقديرية لجمعية صوت متالزمة داون (ريال سعودي)
2018

مدفوعات الزكاة

2018

متحصالت الزكاة

1,400,000

التأهيل االجتماعي ( رواتب زكاة )

1,800,000

متحصالت الزكاة

400,000

كفالة طالب ( منح )

1,800,000

إجمالي مدفوعات الزكاة

1,800,000

المصروفات
14,020,621

اإليرادات

تشغيلية وإدارية

10,000

أنشطة

15,830,621

إجمالي مصروفات ومدفوعات
الزكاة الجمعية

318,000

إشتراكات العضوية

300,000

أنشطة

130,000

إیرادات أخرى

748,000

إجمالي إيرادات الجمعية واشتراكات
العضوية وأخرى

اإلضافات على األصول

التبرعات

0

إجمالي المصروفات الرأسمالية

6,650,000

إهالكات األصول الثابتة

6,650,000

إجمالي المصروفات الرأسمالية
واإلھالكات

22,480,621

إجمالي المصروفات التقديرية

)(15,287,225

إجمالي متحصالت الزكاة

96,500

التبرعات النقدية غیر المقیدة

500,000

التبرعات النقدية المقيدة

100,000

التبرعات العينية

696,500

إجمالي التبـرعـات
اإلعانات الحكومية

200,000

اإلعانة السنوية من وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

253,296

اإلعانة الفنية من وزارة الصحة

3,399,000

إیجار مبنى برج صوت

96,600

متحصالتإسترداد ضريبة

3,948,896

إجمالي اإلعانات الحكومية وأخرى

5,393,396

إجمالي إيرادات التبرعات واإلعانات
الحكومية وأخرى

7,193,396

إجمالي اإليرادات التقديرية

العجز الـتــقـديـري لإليــرادات عــــن الــمــصـــروفـات

*العجز بدون قسط اهالك األصول السنوي .

)(8,637,225
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ا=ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017م
جمعية صوت متالزمة داون مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )(569
(المبالغ بالريال السعودي)
اإليرادات والمكاسب

غير مقيدة

مقيدة

2017

2016

التبرعات النقدية العامة

2,357,009

0

2,357,009

1,968,902

التبرعـات النقـدية المقيدة

0

45,148,615

45,148,615

10,319,500

التبرعــات العينيــة

4,248,774

0

4,248,774

5,524,742

الرســوم الدراسيـة

2,578,226

0

2,578,226

4,727,279

إيراداتٕاالشتراكات

327,000

0

327,000

309,000

متحصالت الزكــاة

0

1,228,917

1,228,917

1,505,627

اإلعانات الحكــومية

200,000

253,296

453,296

527,296

إيــرادات األنـــشــطة

372,000

0

372,000

1,770,500

االستثمارات
عــــائـدات ٕ

0

0

0

82,096

مكاسب( /خسائر ) غير محققة

االستثمارات المالية
من ٕ

0

7,894

7,894

2,323,148

أرباح محققة

من صناديق المتاجرة

والمرابحة بالريال السعودي
إيرادات اإليجارات

748,896

0

748,896

1,017,305

3,678,767

0

3,678,767

3,300,000

صافي األصول المحررة من القيود
االستخدام
إعادة التصنيف لتحقق قيد ٕ

46,630,828

)(46,630,828

0

0

إجمالي اإليرادات والمكاسب وإعادة
التصنيف

61,149,394

0
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61,149,394

33,375,395

اإليرادات والمكاسب

غير مقيدة

مقيدة

2017

2016

المصروفات والخسائر
مساعدات الزكاة

1,228,917

0

1,228,917

1,505,627

مصروفات المحفظة اإلستثمارية

0

0

0

2,328,615

مصروفات األنشطة

8,954

0

8,954

137,214

مصروفات صوت

14,001,288

0

14,001,288

12,905,188

إهالك األصول الثابتة

6,613,327

0

6,613,327

4,744,307

إجمالي المصروفات والخسائر

21,852,486

0

21,852,486

21,620,951

التغير في صافي األصول من األنشطة

المستمرة

39,296,908

0

39,296,908

11,754,444

البنود اإلستثنائية
إيرادات أخرى

57,015

0

57,015

325,819

تسويات ايرادات سنوات سابقة

0

0

0

)(1,000

مصروفات سنوات سابقة

)(76,114

0

)(76,114

)(136,965

التغير في صافي األصول من البنود

اإلستثنائية

)(19,099

0

)(19,099

187,854

التغير في صافي األصول

39,277,809

0

39,277,809

11,942,298

36,719,886

)(36,719,886

0

0

258,981,778

38,519,886

297,501,664

285,559,366

334,979,473

1,800,000

336,779,473

297,501,664

التحويل بين صافي األصول
صافي األصول في بداية السنة
صافي األصول في نهاية السنة

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي | 37

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي | 38

ﻃﺮق اﻟﺪﻋﻢ

رﻗﻢ
اﻟﺤﺴﺎب

IBAN

ﻧﻮع
اﻟﺤﺴﺎب

249-4919-7000-101

SA42100000

ﺗﺒﺮﻋﺎت

249-4919-7000-308

SA79100000

زﻛﺎة

203-6080-1414-1415

SA7580000

ﺗﺒﺮﻋﺎت

203-6080-1313-1318

SA7780000

زﻛﺎة

209-855-5519-940

SA672000000

ﺗﺒﺮﻋﺎت

209-855-5519-941

SA402000000

زﻛﺎة

00162-8761-3001

SA20 6000 0000

ﺗﺒﺮﻋﺎت

00162-8761-3002

SA90 6000 0000

زﻛﺎة

967546-001-85

SA56 5500 00000

ﺗﺒﺮﻋﺎت

967546-002-82

SA56 5500 00000

زﻛﺎة

077009975-001

SA89 45 000 000

ﺗﺒﺮﻋﺎت

077009975-002

SA62 45 000 000

زﻛﺎة

9902038093

SA824000 0000 00

ﺗﺒﺮﻋﺎت

9902038107

SA924000 0000 00

زﻛﺎة

66688000000

SA78050000682

ﺗﺒﺮﻋﺎت

66688000001

SA51050000682

زﻛﺎة
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ﺑﺪﻋﻤﻜﻢ ﺻﻮﺗﻨﺎ ﻳﺼﻞ
ﺻﻮت واﺣﺪ  ..ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋﺪ
• التبرع عن طريق الموقع اإللكتروني مباشرة بواسطة بطاقات اإلئتمان أو خدمة سداد ٔاونالین
WWW.SAUT.ORG.SA
• خدمة الرسائل النصية القصيرة ( )SMSلتساهم في تعليم أطفال ذوي متالزمة داون:
 -للتبرع بــ  12ريـال شهريا ،إرسال  1للرقم  5053من أي شبكة إتصاالت

 للتبرع بــ  10ريـال ،لمرة واحدة ،إرسال رسالة فارغة للرقم  5053من أي شبكة اتصاالت• التبرع عن الوالدين من خالل تطبيق خيرنا

 إرسال  1للرقم  5053من أي شبكة إتصاالت للتبرع بـ  12ريـال لمرة واحدةﻣﻨﺢ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﻐﻴﺮ أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ
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