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كلمة
الرئيسة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
األخوة واألخوات أعضاء وعضوات الجمعية الكرام
يسرني باسم مجلس إدارة جمعية صوت متالزمة داون أن نطلعكم
على التقرير السنوي للعام المالي 2020م ،وما تحقق فيه من منجزات
متجاوزين العام العاشر بكل ما حمله من تحديات كبيرة في ظل تداعيات
جائحة كورونا “كوفيد  ”19وما صاحبها من متغيرات على كافة األصعدة
بوجه عام وذلك بفضل من اهلل عز وجل ثم بقيادة رشيدة ورعاية كريمة
من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده
اهلل -وولي عهدة األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما
اهلل.
ويستعرض التقرير أبرز األنشطة والبرامج والشراكات التي ساهمت بدعم
الجمعية للمضي في تحقيق رؤيتها ورسالتها في خدمة منسوبيها من
ذوي متالزمة داون ،وتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لهم بنجاح
خالل الظروف االستثنائية لجائحة كورونا “كوفيد ”19من خالل التعليم
اإللكتروني عن بعد وفق البروتوكوالت واإلجراءات الوقائية واالحترازية
الموصي بها من قبل الجهات المختصة لضمان صحة وسالمة الطالب مع
الحفاظ على استمرار جودة التعليم.
وأتقدم بموفور الشكر والتقدير لمساندة الشركاء والداعمين والمانحين
والمتطوعين للجمعية ودورهم الرئيسي في تجاوز هذه المرحلة بكفاءة.
والشكر موصول لكافة أعضاء وعضوات الجمعية لمساهمتهم القيمة
ودعمهم الالمحدود لنا .سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء
ويبارك لهم في جهودهم.
واهلل ولي التوفيق
ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز
رئيس مجلس اإلدارة
5

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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
المشرف المالي
صاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
عضو مجلس اإلدارة
السيدة سارة بنت عبداهلل بن سالم باحمدان
عضو مجلس اإلدارة
السيدة شما بنت محمد بن يوسف الشنيفي
عضو مجلس اإلدارة
الدكتورة نادية بنت محمد بن عوني سقطي
عضو مجلس اإلدارة
الدكتورة هدى بنت عبداهلل بن عباس قطان
عضو مجلس اإلدارة
األستاذة فاطمة ملك
المديرةالتنفيذية
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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
صاحبة السمو الملكي األميرة لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمها ال ّله
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 عبداهلل 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 عبداهلل سالم سعيد باحمدان
األستاذ محمد حسين علي العمودي
األستاذ عبداهلل 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 عبداهلل 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 عبداهلل عباس قطان
السيدة سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي
9

تحدث متالزمة
داون بنسبة طفل
واحد في كل700
والدة طبيعية
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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 جمعية صوت متالزمة داون والتي تقدم التعليم
المتخصص والمنفرد لذوي متالزمة داون من الوالدة وحتى التدريب المنتهي بالتوظيف.

التدريب
ال يقتصر دور مدارس جمعية صوت متالزمة 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 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.
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عن متالزمة داون
تزيد نسبة الوالدة بطفل
ذو متالزمة داون كلما تقدم
عمر األم ولكن  80%من
األطفال ذوي متالزمة داون
يولدون ألمهات اعمارهن
تقل عن  35سنة

تحدث متالزمة داون في
جميع األوساط الحضارية
والمجموعات العريقة
وفي جميع المستويات
االقتصادية واالجتماعية.

95%

مشاكل صحية قد
تصيب ذوي متالزمة
داون الفقدان التدريجي
للمهارات العقليه ،حاالت
صحية قد تعيق أداء
الجهاز الهضمي،مشاكل
في القلب وعيب الحاجز
البطيني،مشاكل في
االنف واالذن والحنجرة قد
تسبب التهاب وضيق
في القناة،امراض في
العين مثل تشوه القناة
الدمعية،حاالت متعلقة
بالغدة الصماء

نسبة اإلصابة بمرض الغدة
الدرقية في البالغين ذوي
متالزمة داون هي بين 13%
الى  50%ويمكن أن يصابوا
بهذا المرض في اي وقت
منذ الوالدة وحتى البلوغ

ارتفع متوسط عمر األشخاص
ذوي متالزمة داون في العقود
الحالية إلى عمر  60سنة
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الرؤية

نطمح في مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة
ومقدرين في المجتمع
داون 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
اإلستراتيجيين.

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.
16

متالزمة داون هي أكثر
حاالت االضطرابات الصبغية
شيوعا
تحدث متالزمة داون في:

جميع األوساط الحضارية

جميع المجموعات العرقية

جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية

ارتفع متوسط عمر
األشخاص ذوي متالزمة
داون في العقود الحالية
إلى عمر  60سنة

60

60
سنة
2019
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مدارس ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺻﻮت
ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون

تضم الجمعية تحت مظلتها أول مدارس ومركز نموذجي تعليمي متخصص ورائد على مستوى الشرق
األوسط يقدم خدماته المنفردة لذوي متالزمة داون منذ الوالدة وحتى التدريب المنتهي بالتوظيف،
والوحيدة على مستوى المملكة العربية السعودية التي تملك منهجًا تعليميًا متخصصًا متوافق مع
أحدث الممارسات التعليمية العالمية منذ العام 1987م.
كما تعد مدارسنا الوحيدة على مستوى العالم التي تقدم البرامج وأدوات التقييم باللغة العربية .كما
يتميز كل برنامج تعليمي بأهداف ومخرجات محددة قابلة للقياس ،ويمكن تعديله وتغييره ليتناسب
احتياجات التعليم الفردي لكل طالب ويالئم قدراته ومهاراته.
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تاريخنا
1986

1992

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

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

2015

2014

٭ 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  3و 7سنوات
٭ البدء في تصميم أول نظام مخصص
إلدارة التعليم لمساعدة معلمي التربية
الخاصة على تقديم أفضل تجربة تدريس
لطالبهم بنًاء على طرق ومناهج جمعية
صوت متالزمة داون

٭ البدء في إنشاء أول مدارس ضمن
الخطة اإلستراتيجية بمدينة الرياض
في حي حطين

2016
تم اإلعالن عن أول شراكة استراتيجية مع
الجمعية الوطنية األمریكیة لمتالزمة داون
 NDSSلتطوير جميع المجاالت المتعلقة
بمتالزمة داون في المملكة العربية
السعودية

٭ الحصول على جائزة الملك خالد
للتميز في المنظمات غير الربحية

2017
تم تكريم جمعية صوت متالزمة داون في
الحفل السنوي الحادي والثالثين للجمعية
الوطنية األمریكیة لمتالزمة داون  NDSSفي
مدينة نيويورك
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2010
٭ تدشين جمعية صوت متالزمة داون
٭ منح المكتب اإلقليمي لمنظمة
الصحة العالمية في الشرق األوسط
مدارس صوت للتعليم والتدريب جائزة
األبحاث والتعليم لمتالزمة داون

2012
وصول عدد خريجي برنامج التدريب
المهني المنتهي بالتوظيف إلى
12موظفً ا وموظفة

2018
مشاركة سفيرة جمعية صوت متالزمة داون
شيماء المفضي ضمن وفد المملكة في أعمال
الدورة  11للدول األطراف في إتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة الذي أقيم في مقر األمم
المتحدة بمدينة نيويورك بالواليات المتحدة
االمريكية
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أﻫﻢ اﻧﺠﺎزات الفصول
الدراسية
احصائيات قبل الجائحة:

125
طالب مستفيد من خدمات مدارس
جمعية صوت متالزمة داون

أنواع الجلسات التعليمية وفق المراحل:

برنامج
التدخل
المبكر

مرحلة
الطفولة
المبكرة

المرحلة
اإلبتدائية

المرحلة
المتوسطة/
الثانوية بنات

المرحلة
المتوسطة
الثانوية بنين

21

31

26

19

16

طالب

طالب

طالب

16
437

طالبة

طالب

المستفيدين

عدد الفصول الدراسية

294

عدد الجلسات

عدد اإلجتماعات مع أولياء أمور الطالب

25

21
طفل

احصائيات خالل الجائحة:

44

طالب مستفيد من خدمات مدارس
جمعية صوت متالزمة داون

أنواع الجلسات التعليمية وفق المراحل:

مرحلة
الطفولة
المبكرة

المرحلة
اإلبتدائية

المرحلة
المتوسطة/
الثانوية بنات

المرحلة
المتوسطة
الثانوية بنين

4

11

12

17

طالب

طالبة

طالب

طالب

13
148
عدد الفصول الدراسية

عدد اإلجتماعات مع أولياء أمور الطالب
26

أنواع الجلسات التعليمية:
مرحلة الطفولة
الفردية الروضة
الفردية تمهيدي
الجماعية

90
68
45

المرحلة االبتدائية
الفردية

622
162

الجماعية

المرحلة المتوسطة والثانوية بنات
831

الفردية

338

الجماعية

المرحلة المتوسطة والثانوية بنين
الفردية

1,167
418

الجماعية
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تجارب أولياءاألمور
عن التعليم
عن بعد
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زيادة ثقة الطالب بأنفسهم وكانوا
قادرين على التعامل مع الحاسب
اآللي ،وتطوير أنفسهم فيها

دعم الطالب لالستقالل
في فتح الحاسب اآللي
واستخدام البرامج،
واالعتماد على ذاته

إكساب الطالب ثقته
بنفسه ،وان من حقه
التعلم تحت أي ظرف من
الظروف

التفاعل الملحوظ
بين المدارس واألسر

مساندة المعلمين لألسرة
لتحقيق مهارات االستقالل
الذاتي بالمراجعة الدورية
المستمرة
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التعليم خالل جائحة
كورونا (كوفيد:)19-
تمكنت جمعية صوت متالزمة داون من إستمرار العملية التعليمية بنجاح
تام أثناء الظروف االستثنائية لجائحة كورونا “كوفيد ”19-التي ضربت العالم،
وما ترتب عليها من تحديات وصعوبات غير متوقعة وأثبتت الجمعية قدرتها
وكفاءتها في أداء مهمتها من دون توقف عملية التعليم والتعلم ،من خالل
التعليم عن ُبعد.
المسمى

العدد

مديرة المدارس العامة

1

مشرفات تربويات

3

مدرسات ومدرسين تربية خاصة

16

مساعدات تربية خاصة

4

مدرب ومدربات تربية بدنية

1

اخصائيات عالج طبيعي

3

اخصائيات لغة ونطق

1

اخصائيه اجتماعية

1

ممرضة

1

اجمالي الكادر التربوي

31
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آلية التدريس عن بعد:

برنامج
ZOOM

برنامج
MAKE IT

بطاقات
التدريس

وسائل
تعليمية
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أهم اإلنجازات
اإلدارية
10,311,729ريال

إجمالي إيرادات الجمعية

23%

24%

دخل قنوات
دخل الرسائل
التذكيرية التبرع االلكتروني
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46%

74%

العضوية

التبرعات العينية

الزكاة والتبرعات
اللقب

العدد

فاعلو خير عبر قنوات التبرع االلكتروني

1,138,658
1,137,632

السادة فاعلين خير
صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود

920,000

فاعلو خير عبر خدمة الرسائل القصيرة

680,083

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

200,000

السيدة سعاد بنت سعيد بن محمد بن زقر

200,000

صاحبة السمو األميرة نوف بنت محمد بن عبد اهلل آل سعود

200,000

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

150,000

السيد عبد اهلل بن سالم بن سعيد باحمدان

100,000

السيدة لمياء بنت محمد بن عبد الرحمن آل شيخ

100,000

السيدة نوال محمد عمر بابقي

65,000

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

60,000

السيدة ألمى رسالن

50,000

السيدة محاسن بنت عيسى سعسع

50,000

آخرون

62,732

مساهمة الشركات ( التفاصيل صفحة ) - -

262,359

االجمالي

5,376,464
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الشركاء
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.

 100,000ومافوق

 50,000ومافوق

المساندون ( شركاء النجاح)
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الموازنة التقديرية
للعام المالي 2021م
إجمالي موازنة المصروفات التقديرية للعام 2021م
البيــان

اإلجمالي للعام 2021م

الرواتب و البدالت والمزايا

7,940,672

المصروفات العمومية

2,336,135

مصروفات النشاط

1,584,815

المصروفات الرأسمالية

3,657,700

مصروفات العقار االستثماري

633,000

إجمالي المصروفات

16,152,322

مصروف إستهالك األصول

11,900,000

إجمالي موازنة اإليرادات والتبرعات التقديرية للعام 2021م
البيــان

اإلجمالي للعام 2021م

إجمالي اإليرادات

5,617,500

إجمالي التبرعات

4,310,336

إجمالي اإليرادات والتبرعات

9,927,836

الفائض أو ( العجز ) في الموازنة من غير احتساب )(6,224,486
مصروف اإلستهالك
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جدول قائمة األنشطة
عن السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020م
جمعية صوت متالزمة داون
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()569
قائمة األنشطة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،ونسبتها عن دخل 2019م
(المبالغ بالريال السعودي)
االيرادات والتبرعات

غير مقيدة

مقيدة

2020م

2019م

التبرعات النقدية العامة

2,838,972

---

2,838,972

1,565,984

التبرعات النقدية المقيدة

---

1,111,600

1,111,600

2,970,371

التبرعات العينية

21,792

---

21,792

84,932

الرسوم الدراسية

2,241,467

---

2,241,467

2,859,500

ايرادات االشتراكات

275,000

---

275,000

183,500

متحصالت الزكاة

---

1,425,892

1,425,892

1,813,333

االعانات الحكومية

---

253,296

253,296

903,296

ايرادات االنشطة  /الزي المدرسي

185

---

185

14,400

عوائد استثمارات

947,814

---

947,814

1,126,478

ايرادات االيجارات

650,685

---

650,685

2,836,422

منح اعفاء الطالب

388,550

---

388,550

686,236

تبرعات تخفيض التزام

17,763

---

17,763

---

أرباح االستثمار في الشركات التابعة

138,713

---

138,713

---

إعادة تصنيف لتحقيق قيد االستخدام

4,093,575

)(4,093,575

---

---

اجمالي اإليرادات والتبرعات

11,614,516

)(1,302,787

10,311,729

15,044,452
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المصروفات والمساعدات

غير مقيدة

مقيدة

2020م

2019م

مساعدات الزكاة

()1,086,179

---

()1,086,179

()1,813,333

مصاريف صوت للتعليم والتدريب

()14,941,883

---

()14,941,883

)(15,702,721

مساعدات منح الطالب

()388,550

---

()388,550

---

صيانة عقارات استثمارية

()685,000

---

()685,000

)(592,301

مصاريف ضريبة القيمة المضافة

---

---

---

)(343,643

استهالك العقارات واآلالت والمعدات

()9,318,296

---

()9,318,296

)(9,362,633

استهالك الممتلكات االستثمارية

()2,319,452

---

()2,319,452

)(2,103,167

إطفاء الموجودات غير الملموسة

()1,060

---

()1,060

---

خسائر إعادة تقييم العقارات االستثمارية

()4,490,536

---

()4,490,536

---

اجمالي المصروفات والمساعدات

()33,230,956

---

()33,230,956

()29,917,798

التغير في صافي األصول من األنشطة المستمرة

()21,616,440

()1,302,787

()22,919,227

()14,873,346

المصروفات والمساعدات

غير مقيدة

مقيدة

2020م

2019م

ايرادات أخرى

1,602

---

1,602

500

خسائر بيع أصول

---

---

---

()502

مصروفات سنوات سابقة

()1,916

---

()1,916

()382,319

التغير في صافي االصول من البنود االستثنائية

()314

---

()314

()382,321

التغير في صافي االصول

()21,616,754

()1,302,787

()22,919,541

()15,255,667

صافي االصول بداية العام

307,669,181

1,800,000

309,469,181

324,724,848

صافي االصول في نهاية العام

286,052,427

497,213

286,549,640

309,469,181
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طرق
الدعم
رقم الحساب

IBAN

نوع الحساب

249-4919-7000-101

SA42100000

تبرعات

249-4919-7000-308

SA79100000

زكـــاة

203-6080-1414-1415

SA7580000

تبرعات

203-6080-1313-1318

SA7780000

زكـــاة

209-855-5519-940

SA672000000

تبرعات

00162-8761-3001

SA0000600020

تبرعات

967546-001-85

SA56550000000

تبرعات

967546-002-82

SA56550000000

زكـــاة

077009975-001

SA8945000000

تبرعات

077009975-002

SA6245000000

زكـــاة

9902038093

SA824000000000

تبرعات

9902038107

SA924000000000

زكـــاة

68266688000000

SA78050000

تبرعات

68266688000002

SA51050000

زكـــاة

101-719999001

SA9065000000

تبرعات
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طرق الدعم
بدعمكم صوتنا
يصل
التبرع عن طريق الموقع اإللكتروني مباشرة بواسطة بطاقات
اإلئتمان أو خدمة سداد أونالين

WWW.SAUT.ORG.SA
خدمة الرسائل النصية القصيرة ( )SMSلتساهم في تعليم
أطفال ذوي متالزمة داون:
 للتبرع ب 12ريال شهريا ،إرسال  1للرقم  5053من أي شبكة إتصاالت.التبرع عن الوالدين من خالل تطبيق خيرنا
 للتبرع ب 10ريال ،لمرة واحدة ،إرسال رسالة فارغة للرقم  5053من أيشبكة إتصاالت￼ .

التبرع عن الوالدين من خالل تطبيق خيرنا
 إرسال  1للرقم  5053من أي شبكة إتصاالت للتبرع ب  12ريال لمرةواحدة.

منح السعادة للغير أفضل طريق لعمل الخير
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مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 569
ص.ب  94443الرياض  - 11693المملكة العربية السعودية

هاتف:
9200 29522
+966 11 482 3189
فاكس:
+966 11 207 0955
البريد اإللكتروني:
info@saut.org.sa

sautsociety

www.saut.org.sa

