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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

األخوة واألخوات أعضاء وعضوات الجمعية الكرام

يتشرف مجلس إدارة جمعية صوت متالزمة داون أن يضع بين أيديكم تقريرًا موجزًا عن ما تم تحقيقه خالل عام 
2018م سائلين الّله أن يوفقنا ويسدد خطانا لعمل الخير في ظل الرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة وإهتمامها 

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

وبعون الّله نختم العام الثامن في تحقيق رسالتنا االنسانية السامية برعاية أبنائنا ذوي متالزمة داون وتمكينهم 
وبناء قدراتهم للوصول بهم إلى حياة كريمة.

وأتقدم بوافر الشكر والتقدير لشركاؤنا من أهل الخير والشركات والمؤسسات الذين آمنوا برسالتنا ومنحونا 
المساندة لمواجهة التحديات واالستمرار في النجاح وتحقيق أهدافنا السامية.

والشكر موصول ألعضاء الشرف وأعضاء وعضوات الجمعية لمساهمتهم القيمة في دعمنا إليصال رسالتنا، 
وكانوا عونًا لنا في تحقيقها على الوجه األكمل.

والّله ولي التوفيق 

                                                                                                        ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز
                                                                                                            رئيس مجلس اإلدارة           

                                                                                               

كلمة الرئيسة
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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 واألهلية. ونقدم للمختصين 
تدريبًا 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. 

األبحاث
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.
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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 أخذنا على عاتقنا مسئولية إستثمار مواردنا المالية بكفاءة وقياس أدائنا 

واإلستجابة إلستفسارات الجهات المانحة وشركائنا االستراتيجيين.

اإلستدامة
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.

 اإلبتكار  
اإلرتقاء ومواكبة أحدث التقنيات وإيجاد فرص لعقد شراكات تساهم في دعم ومساندة ذوي متالزمة داون على 

جميع المستويات.
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عن متالزمة داون

 مسائل الصحة العقلية التي
 تتسم بالفقدان التدريجي

للمهارات المعرفية

 مشاكل األذن واألنف
 والحنجرة مثل تضيق قناة

 األذن الخارجية، التهابات األذن
المزمنة وضعف السمع

أمراض العين حيث تتراوح
 ما بين مشاكل قليلة الخطورة 
 مثل تشوهات القناة الدمعية،
 إلى تشخيصات مهددة للنظر

 الحاالت المتعلقة بالغدد
 الصماء وهي مجموعة الغدد

 التي تشمل الغدة الدرقية
والغدة الكظرية والغدة النخامية

  حاالت صحية قد تعيق أو تتداخل
مع أداء الجهاز الهضمي

  مشاكل في القلب مثل وسادة
الشغاف، وعيب الحاجز البطيني

9541
أنواع متالزمة داون

مشاكل صحية قد تصيب ذوي متالزمة داون

المركباإلنتقالالثالثي 21
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الرئيس الفخري

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

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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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 

األستاذ عبدالّله سالم سعيد باحمدان 

األستاذ محمد حسين علي العمودي 

األستاذ عبدالّله أحمد سعيد بقشان 

األستاذ 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 

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 

الدكتورة هدى عبدالّله عباس قطان 

السيدة سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي 

المٔوسسون
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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 وإستشاریة 

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

2000

منح مدارس النهضة 
لمتالزمة داون مقر 
آخر ليشمل المرحلة 
المتوسطة والثانوية 

والتدريب المهني، 
وزيادة عدد الطالب 

إلى 76 طالبا

2009

المدرسة تعمل 
بأقصى طاقتها مع 

وصول عدد الطالب 
إلى 171 طالبًا، 

باإلضافة إلى 805 
طالب على قائمة 

اإلنتظار 

إقرار خطة إستراتيجية 
تنص على إنفصال 

المدارس عن جمعية 
النهضة النسائية 
الخيرية وتأسيس 

جمعية وطنية  
متخصصة بمتالزمة 

داون

تاريخنا

2010

منح المكتب 
اإلقليمي لمنظمة 

الصحة العالمية 
في الشرق األوسط 

مدارس صوت 
للتعليم والتدريب 

جائزة األبحاث 
والتعليم لمتالزمة 

داون

تدشين جمعية صوت 
متالزمة داون
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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.

2016

تم اإلعالن عن أول 
شراكة استراتيجية 

مع الجمعية الوطنية 
األمریكیة لمتالزمة 

داون NDSS لتطوير 
جميع المجاالت 

المتعلقة بمتالزمة 
داون في المملكة 

العربية السعودية

20152017

إختيار صاحبة السمو 
الملكي األميرة ريما 

بنت سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود 

لرئاسة مجلس 
إدارة جمعية صوت 

متالزمة داون

يتم تكريم جمعية 
صوت متالزمة داون 

في الحفل السنوي 
الحادي والثالثين 
للجمعية الوطنية 

األمریكیة لمتالزمة 
داون NDSS في 

مدينة نيويورك

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 

موظفا وموظفة

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

في منتصف العام 
تم البدء بأعمال تنفيذ 

مشروع مدارس محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز 

لمتالزمة داون في 
محافظة جدة

2018
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مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون

172

10
 899

10  

71 160
699

رحلة تعليميةساعة تدريب للفريق التعليمي

طالب4
مستجدين

التدخل المبكر

26

اإلبتدائية

31

29

 المتوسطة
والثانوية بنات

44

المتوسطة
والثانوية بنين

42

الطفولة المبكرة
وماقبل الدراسة

172
المجموع

عدد الطالب في المراحل الدراسية

 عدد االجتماعات مع
أولياء أمور الطالب 13,567,644
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عدد الكادر التربوي

 أخصائيات
عالج طبيعي

3

 مسئولة
 وسائل

تعليمية

2

 مشرفات
تربويات

3

 مدرب
تربية بدنية

1

 مسئول
تدريب

1

 أخصائية
إجتماعية

1

ممرضة

1

أخصائية
لغة ونطق

 المديرة1
العامة

للمدارس

1

 مساعدين
 ومساعدات
مدرسات

10

 مدرسات
 ومدرسين

تربية خاصة

21

الكادر التربوي 
45
اإلجمالي
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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 
ثالثة عقود، وفي ذلك الوقت وضعنا نموذجًا فريًدا 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 واإلجتماعية. 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 

اإلستشاريين 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 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 98% من طالبنا سعوديين، 

وبلغت نسبة السعودة للموظفين أكثر من 89%. باإلضافة 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.

مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون
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برعاية البنك األهلي التجاري نظمت جمعية صوت متالزمة داون، ورشة عمل بعنوان “أمهات حديثي الوالدة 
ألطفال ذوي متالزمة داون”، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لألمهات في مرحلة مبكرة من عمر 

أطفالهم باإلضافة إلى توعيتهم باألساليب والطرق التي يجب إتباعها مع األطفال ذوي متالزمة داون. 

وتضمنت الورشة التعريف العلمي لمتالزمة داون، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة في المجتمع. كما 
تخلل الورشة تبادل خبرات بين األمهات الحاضرين والمختصات من ذوي الخبرة في مجال متالزمة داون. 

كما تطرقت الورشة إلى أهمية التدخل المبكر والذي يهدف إلى تعزيز وتسريع النمو، وأهمية الرعاية الصحية 
حيث ٌيعد المواليد من ذوي متالزمة داون أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات معينة، حيث يولد 50% منهم لديهم 

مشاكل صحية بالقلب.

كما تم عقد لقاءات بين الحضور وسفيرات جمعية صوت متالزمة داون اللواتي رحبن بالضيوف، ثم اللقاء 
مع المختصات في المجال ممن لديهن الخبرة في التعامل مع هذه الفئة الغالية لتبادل الخبرات واإلجابة عن 

اإلستفسارات، كما تم في نهاية الورشة تسليم األمهات هدايا وشهادات حضور.

ورشة عمل امهات حديثي الوالدة 
ألطفال ذوي متالزمة داون



24التقرير السنوي  |



25التقرير السنوي  |

إنجازات الطالب

نسبة إنجاز بعض أهداف البرنامج التعليمي وفق كل فصل دراسي

برنامج صوت للدين

تعلم األسئلة الدينية  •

صفات المسلم  •

اركان االسالم  •

اسماء الصلوات الخمس و عدد ركعاتها و ومواعيدها  •

اتباع خطوات الوضوء  •

تحديد مبطالت الوضوء و تجنبها عند اداء الصالة  •

اتباع خطوات الصالة  •

تحديد مبطالت الصالة و تجنبها عند اداء الصالة  •

اتباع اإلمام في الصالة  •

حفظ سورة الفاتحة  •

حفظ التشهد االول  •

حفظ التشهد كامال  •

تحديد المناسبات الدينية و العبادات الخاصة  •

تطوير مهارات العلوم على حسب قدرات واحتياجات كل طالب  •

ألن العلوم أداة مهمة تخدمه في جميع أمور حياته اليومية   

تنظيم المعلومات وإسترجاعها   •

تذكر المعلومات  •

التواصل مع مقدمي الرعاية الطبية والتعبير عن المشاكل الصحية  •

واألمراض التى يعانون منها   

تعزيز ثقافة التغذية الصحية واللياقة البدنية ودورهم في المحافظة  •

على اللياقة والصحة العامة   

المحافظة على الصحة العامة والوقاية من األمراض   •

أهداف برنامج صوت للدين

أهداف برنامج صوت للعلوم

نسبة إنجاز األهداف 

نسبة إنجاز األهداف 

المرحلة
 اإلبتدائية

%87

%79

المرحلة
المتوسطة

 والثانوية بنات

%73

المرحلة
المتوسط

 والثانوية بنين

برنامج صوت للعلوم 

المرحلة
 اإلبتدائية

%85

%79

المرحلة
المتوسط

 والثانوية بنين

%89

المرحلة
المتوسطة

 والثانوية بنات



26التقرير السنوي  |

المفاهيم الحسابية البسيطة  •
استخدام المقاييس األولية   •

برنامج الرياضيات من 1 إلى 20 ومطابقة األعداد العربية  •
باإلنجليزية من 1 إلى 20  

الجمع، الطرح، الضرب، القسمة   •
عد الخمسات، عد العشرات   •

تسمية العمالت، تحديد العمالت الورقية وتبادل األموال من 1 إلى 200  •
•  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 5، و إلى 20  •

تحديد الوقت باألسابيع )ماضي - حاضر- مستقبل(،  •
و تحديد الوقت باألشهر )ماضي - حاضر - مستقبل(   

أهداف برنامج صوت للرياضيات نسبة إنجاز األهداف 

برنامج صوت للرياضيات

المرحلة
 اإلبتدائية

%100

%99

المرحلة
المتوسطة

 والثانوية بنات

%96

المرحلة
المتوسطة

والثانویة بنین

تأدية الطالب مهام حياته اليومية بقدر من االستقاللية وعدم  •

اإلعتماد على اآلخرين   

تعلم آداب تناول الطعام، النظافة الشخصية، نظافة الفم، و إرتداء المالبس   •

إدارة حياتهم الشخصية واالهتمام بأنفسهم وأقربائهم وتطبيق قواعد  •

الصحة والسالمة  

التفاعل واالندماج مع اآلخرين، استخدام الهاتف، والتنقل من مكان آلخر  •

التسوق، وإعداد الوجبات الخفيفة والصحية  •

مهارات المظهر العام   •

مهارات الصحة والسالمة   •

مهارات التخطيط المنظم لألنشطة والرحالت التعليمية   •

ترتيب المطبخ  •

أهداف برنامج صوت لمساعدة الذات نسبة إنجاز األهداف 

برنامج صوت لمساعدة الذات

المرحلة
 اإلبتدائية

%92

%97

المرحلة
المتوسطة

 والثانوية بنات

%92

المرحلة
المتوسط

 والثانوية بنين
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المجموع اللقب

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

SMS  830,314فاعلو خير عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة

711,799فاعلو خير عبر قنوات التبرع االلكتروني

300,000 األستاذ عبد الله بن سالم بن سعيد باحمدان

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

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

100,000 صاحبة السمو الملكي األميرة  موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود 

100,000األستاذ خالد بن تركي بن عبد العزيز

100,000السيدة المى بنت بهاء الدين رفيق رسالن

100,000األستاذ عبدالعزيز بن علي الشويعر

50,000السيدة نوال محمد عمر بابقي 

50,000السيدة محاسن عيسى سعسع

206,080آخرون

1,858,795مساهمة الشركات ) التفاصيل صفحة 29(

5,726,988االجمالي

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 

جميعًا من أبناء الوطن الكرام.

الشركاء  

500,000 ومافوق

100,000 ومافوق

50,000 ومافوق

المساندون )شركاء النجاح(
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بكل فخر نبارك لإلبنة شيماء المفضي خريجة مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون على 

اإلنجاز الوطني في تمثيل المملكة العربية السعودية 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. حيث ألقت شيماء خطاب موجز تحدثت فيه عن تجربتها وجسدت فيه رؤية 

جمعية صوت تجاه االفراد ذوي متالزمة داون.. كل الشكر والتقدير لك شيماء على هذا التمثيل الرائع 

الذي سيصنع التاريخ لذوي متالزمة داون في العالم.

الجدير بالذكر أن إتفاقية  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هي معاهدة دولية لحقوق اإلنسان لألمم 

المتحدة تهدف إلى حماية حقوق المعوقين وكرامتهم، وتتعهد الدول األطراف في االتفاقية على تعزيز 

وحماية وضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كامال بحقوق اإلنسان وضمان تمتعهم بالمساواة 

الكاملة بموجب القانون.

إنجاز وطني
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متحصالت الزكاة  2019مدفوعات الزكاة 2019

متحصالت الزكاة 1,492,000التأهيل االجتماعي ) رواتب زكاة (1,092,000

كفالة طالب ) منح (400,000

إجمالي متحصالت  الزكاة1,492,000إجمالي مدفوعات الزكاة1,492,000

اإليراداتالمصروفات

 تشغيلية وإدارية17,329,636

ٕاشتراكات العضوية308,000أنشطة10,000

أنشطة300,000

ٕایرادات أخرى130,000

18,831,636
إجمالي مصروفات ومدفوعات 

738,000الزكاة الجمعية  

إجمالي إيرادات الجمعية واشتراكات 
العضوية وأخرى

التبرعات            اإلضافات على األصول

التبرعات النقدية غیر المقیدة96,500برامج6,000,000

التبرعات النقدية المقيدة500,000

التبرعات العينية100,000

إجمالي التبـرعـات696,500إجمالي المصروفات الرأسمالية6,000,000

اإلعانات الحكوميةإهالكات األصول الثابتة11,000,000 

200,000
اإلعانة السنوية من وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية

اإلعانة الفنية من وزارة الصحة253,296

ٕایجار مبنى برج صوت 2,500,000 

متحصالت ٕاسترداد ضريبة96,600

 17,000,000
إجمالي المصروفات الرأسمالية  

إجمالي اإلعانات الحكومية وأخرى3,049,896 واإلھالكات

 4,484,396
إجمالي إيرادات التبرعات واإلعانات 

الحكومية وأخرى

إجمالي اإليرادات التقديرية5,976,396 إجمالي المصروفات التقديرية35,831,636 

  العجز الـتــقـديـري لإليــرادات عــــن الــمــصـــروفـات )18,855,240(

الموازنة التقديرية لعام 2019 م

الموازنة التقديرية لجمعية صوت متالزمة داون )ريال سعودي(

*العجز بدون قسط اهالك األصول السنوي . 
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20182017مقيدةغير مقيدةاإليرادات والمكاسب 

2,357,009 1,943,236 0 1,943,236 التبرعات النقدية العامة

45,148,615 2,733,036 2,733,036 0 التبرعـات النقـدية  المقيدة 

4,248,774 322,473 0 322,473 التبرعــات العينيــة

2,578,226 1,349,550 0 1,349,550 الرســوم الدراسيـة

327,000 328,500 0 328,500 اشتراكات األعضـاء

1,228,917 1,050,717 1,050,717 0 متحصالت  الزكاة

453,296 1,253,296 253,296 1,000,000 اإلعانات الحكــومية

372,000 0 0 0 إيــرادات األنشطة 

مكاسب/ )خسائر ( غير محققة من 
7,894 172,648 0 172,648 االستثمارات المالية    

أرباح محققة صناديق المتاجرة
748,896 1,443,645 0 1,443,645 والمرابحة بالريال السعودي

أرباح محققة عائدات استثمارات
0 63,989 0 63,989 بالريال السعودي

3,678,767 3,507,126 0 3,507,126 إيجار مبنى )برج صوت(

صافي األصول المحررة من القيود 

0 0 )4,037,049(4,037,049 إعادة  التصنيف لتحقق قيد  اإلستخدام 

إجمالي اإليرادات والمكاسب وإعادة 
61,149,394 14,168,216 0 14,168,216 التصنيف

 

قائمة األنشطة عن السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2018م 

جمعية صوت متالزمــة داون
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية يرقم )569(

قائمة االنشطة للفترة من 1 يناير  2018 م إلى 31 ديسمبر م )المبالغ بالرياالت السعودية(
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مقيدةغير مقيدةالمصروفات والخسائر 
 

20182017

1,228,917 1,191,505 0 1,191,505 مساعدات الزكاة

8,954 00 0مصروفات األنشطة

14,001,288 13,567,641 0 13,567,641 مصروفات صوت للتعليم والتدريب 

202,1930 202,1930 مصروفات ضريبة القيمة المضافة 

6,613,327 11,108,938 0 11,108,938 أهالك األصول الثابتة

21,852,486 26,070,277 0 26,070,277 إجمالي المصروفات والخسائر

التغير في صافي األصول من
39,296,908 )11,902,061(0 )11,902,061(األنشطة المستمرة

البنود اإلستثنائية 

)76,114()163,874(0 )163,874(مصروفات سنوات سابقة

57,015 11,310 0 11,310 إيرادات أخرى 

التغير في صافي األصول من
)19,099()152,564(0 )152,564(البنود االستثنائية 

39,277,809 )12,054,625(0 )12,054,625(التغير في صافي األصول 

297,501,664 336,779,473 1,800,000 334,979,473 صافي األصول في بداية السنة

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

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

101-719999001SA9065000000تبرعات

طرق الدعم
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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 )SMS( لتساهم في تعليم أطفال ذوي متالزمة داون:

- للتبرع بــ 12 ريـال شهريا، إرسال 1 للرقم 5053 من أي شبكة إتصاالت  

- 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 إتصاالت للتبرع بـ 12 ريـال لمرة واحدة  

منح السعادة للغير أفضل طريق لعمل الخير
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