


متالزمة داون هي خلل في المورث الصبغي يحدث تقريبًا 
691 والدة طبيعية. وتعتبر من  بنسبة طفل واحد لكل 

أكثر الحاالت الصبغية شيوعا. وتحدث متالزمة داون في 
جميع األوساط الحضارية، والمجموعات العرقية ومن 

االجتماعية واالقتصادية، وفي جميع  المستويات  جميع 
الجغرافية. المناطق 



1% 95%

 أنواع متالزمة داون

4%

21 21 2121 2121 21 21 21 21 14

المركب االنتقالالثالثي 21

يولد الطفل يحمل نسخة إضافية 
من الكروموسوم رقم 21، حيث 
يوجد3 نسخ مورثات تحمل الرقم 

21 بدال من إثنين

جزء من الكروموسوم 
رقم 21 ينقسم خالل انقسام 

الخاليا ويلتصق بالكروموسوم 
رقم 14

يوجد نوعين من الخاليا بعضها 
تحمل 46 كروموسوم واألخرى 

تحمل 47 كروموسوم
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يوجد أكثر من 25,000 من ذوي متالزمة داون 
في المملكة العربية السعودية لم يتلقوا 

خدمات تعليمية متخصصة*

* بناء على الدراسة التي أجرتها شركة ماكنزي العالمية في عام 2009
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من نحن

جمعية صوت متالزمة داون جمعية غير ربحية مقرها الرياض - المملكة العربية السعودية، وندير تحت مظلتنا 
مدارس متخصصة لتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية النوعية والمتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية لذوي 

متالزمة داون من الميالد وحتى التدريب المنتهي بالتوظيف.

ونقوم بتوظيف تقنيات فعالة ومدروسة ودمج أفضل الممارسات العالمية في مجال تعليم ذوي متالزمة داون 
والوصول بخريجين مدارسنا لالستقاللية والعيش حياة كريمة. 

جائزة الملك خالد - المركز الثالث (2014) - فرع التميز للمنظمات غير الربحية
بعد 4 سنوات فقط من تأسيس جمعية صوت متالزمة داون وتميزنا بخدمة ذوي متالزمة داون واسرهم في 

المملكة العربية السعودية، تم اختيار الجمعية وحصولها على جائزة التميز للمنظمات الغير ربحية من قبل 
مؤسسة الملك خالد الخيرية وهي من أبرز المؤسسات الرائدة والمتخصصة في التنمية االجتماعية المستدامة 

للقطاع الخيري في المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الجائزة شهادة تميز وفخر لنا إلنجازات قادمة.

جائزة األبحاث والتعليم لمتالزمة داون (2010) من المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
تلقينا جائزة األبحاث والتعليم لمتالزمة داون لعملنا المتميز في مجال متالزمة داون بمنطقة الشرق األوسط من 
المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية في عام 2010م، وتدعم الجائزة دورنا الريادي في هذا المجال على 

الصعيد المحلي واإلقليمي.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي (2015)
فاز برنامج صوت للقراءة التابع لمدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون بجائزة األميرة صيتة بنت 

عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي.
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الرئيس الفخري

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
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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

السيدة شما بنت محمد بن يوسف الشنيفي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتورة نادية بنت محمد بن عوني سقطي
عضو 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

صاحبة السمو الملكي األميرة البندري بنت 
عبدالرحمن الفيصل

عضو مجلس اإلدارة

الدكتورة هدى بنت عبداهلل بن عباس قطان
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا



رؤيتنا:
نطمح في مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة داون 

رين في المجتمع مستقلين منتجين ومقدَّ

رسالتنا:
تمكين ذوي متالزمة داون في المملكة العربية السعودية 

من خالل التعليم ذو المستوى العالمي، التدريب، األبحاث، 
والتوعية 
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المهنية العالية
نلتزم بتقديم تعليم متخصص عالي المستوى 

وخدمات متميزة لخلق أفضل الفرص لذوي متالزمة 
داون ليحيوا حياة كريمة ويصبحون أعضاء فاعلين 

ومنتجين في المجتمع.

الشفافية
أبنائنا الطالب هم محور اهتمامنا واخذنا على 

عاتقنا مسئولية استثمار مواردنا المالية بكفاءة 
وقياس أدائنا واالستجابة الستفسارات الجهات 

المانحة وشركاؤنا االستراتيجيون.

 االبتكار  
االرتقاء ومواكبة أحدث التقنيات وإيجاد فرص لعقد 

شراكات تساهم في دعم ومساندة ذوي متالزمة 
داون على جميع المستويات.

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

داون.

قيمنا

اإلستدامة
نهدف إلى إيجاد حلول تضمن اإلستدامة واالستمرارية 

للجمعية لمواجهة اي تحديات تقف أمام رسالتنا 
اإلنسانية.
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خدماتنا



التوعية
نهدف للوصول للمجتمع على مختلف أطيافه إليصال 
رسالتنا بأن ابنائنا من ذوي متالزمة داون قادرين على 

التعلم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم والعيش حياة 
كريمة مستقلة. ولتحقيق هذا الهدف نقوم بعقد 

ورش عمل، إقامة المحاضرات التوعوية، إقامة االنشطة 
والفعاليات والمؤتمرات، وتوزيع المنشورات التعريفية 

في المدارس والشركات ومختلف القطاعات. 

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 والتزمنا بنشر البحوث المتعلقة 

بالجوانب التعليمية والطبية الخاصة بمتالزمة داون وذلك 
ألهميتها في التقدم والتطور في تقديم أفضل الخدمات. 

ايضا سيتم التعاون مع مراكز ابحاث دولية متخصصة. 
كما سيتم دعم االبحاث على مستوى االفراد او المراكز.

التعليم ذو مستوى عالمي
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. 
تقدم المدارس أفضل المناهج والبرامج التربوية الفعالة 

والمدروسة جيدا وذلك بفضل الدعم المستمر من 
االستشاريين الدوليين والربط المباشر مع مراكز األبحاث 

في الواليات المتحدة األمريكية.

خدماتنا
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تأثيرنا
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اإلنتقال من مدرسة واحدة إلى شبكة من المدارس على مستوى المملكة العربية السعودية

نعتزم الوصول بخدماتنا إلى 45% من  ذوي متالزمة داون بحلول عام 2030 في المملكة

أن نكون الحل وليس االستثناء
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تبرع

الرسائل  التذكيرية

5053

يمكنك التبرع من اى شبكة اتصاالت في 
المملكة العربية السعودية.

ارسل رسالة فارغة من جوالك للتبرع بـ 10 ريال مرة 
واحدة او ارسل الرقم 1  للتبرع بـ  12 ريال شهريا.

الشيك  المصرفي

نقبل التبرعات من داخل المملكة فقط.
نرجو كتابة الشيك باسم جمعية صوت متالزمة داون.

نقبل الشيكات في مقرنا او عن طريق البريد على 
العنوان التالي:

جمعية صوت متالزمة داون
ص.ب 94443 الرياض 11693
المملكة العربية السعودية

يمكنك التبرع من اى شبكة اتصاالت في المملكة العربية السعودية

 saut.org.sa | 17





جمعية صوت متالزمة داون 
ص.ب 94443 الرياض 11693  
المملكة العربية السعودية

الرقم الموحد: 920029522 

هاتف: 4823189 11 966+

 فاكس: 2070955 11 966+

www.saut.org.sa

info@saut.org.sa :البريد االلكتروني

مسجلة برقم 569 تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

SautSociety


