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رحلتي مع دسكا
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لين األمل



6التقرير السنوي ٢0١٧

أهم مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة
		 1.	اعتماد	خطط	عمل	الجمعية	االستراتيجية		

				والتنفيذية	ومتابعة	تنفيذها.
		 2.	اعتماد	معايير	الحوكمة	و	الهياكل	التنظيمية	
				والوظيفية	في	الجمعية	ومراقبة	مدى	فاعليتها

				وتعديلها	عند	الحاجة.
3.	االشراف	على	وضع	السياسات	واإلجراءات

				التي	تضمن	التزام	الجمعية	باألنظمة	واللوائح
				المنظمة	للعمل	و	المحققة	لإلفصاح	و	النشرة

4.	اعتماد	الموازنات	التقديرية	و	الحسابات
				الختامية	والتقارير	المالية	المدققة	و	التقرير

				السنوي	إقرارها	من	الجمعية	العمومية	و	متابعة
				نشرها	ورفعها	للجهات	اإلشرافية.

5.	تعيين	مدير	تنفيذي	متفرغ	للجمعية،	وتحديد
				صالحياته	ومسؤولياته	ورفع	معلوماته	للجهات

				االشرافية.
6.	اصدار	قرات	التفويض	و	التكليف	لألعمال

				التي	تعتبر	من	مسؤوليات	مجلس	اإلدارة	نظامًا.
7.	دعوة	الجمعية	العمومية	لالنعقاد	و	اإلشراف
				على	تنفيذ	قرارات	وتعليمات	كال	من	الجمعية
				العمومية	والمراجع	الخارجي	و	الجهة	المشرفة.
8.	استيفاء	ما	للجمعية	من	حقوق	وتأدية	ما	عليها
				من	التزامات	وإصدار	القرارات	الالزمة	في	هذا

				الشأن.

أعضاء مجلس اإلدارة

د.	حصة	محمد	آل	الشيخ/	رئيس	مجلس	اإلدارة
د.	سعد	عبدالله	أبو	معطي/	نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة

أ.	لين	محمد	فليفل/	عضو	مجلس	اإلدارة	و	أمين	الصندوق
د.	انتصار	سليمان	السحيباني/	عضو	مجلس	اإلدارة

أ.	خاتون	مقباس	العادل/	عضو	مجلس	اإلدارة
أ.	سامي	عبدالرحمن	البواردي/	عضو	مجلس	اإلدارة

أ.	لبنى	سليمان	العليان/	عضو	مجلس	اإلدارة
أ.	نورة	عبدالعزيز	العبيكان/	عضو	مجلس	اإلدارة

د.	نورة	عبدالله	النعيم/	عضو	مجلس	اإلدارة
أ.	سوزان	سلمان	الغانم/	المدير	العام	للجمعية	واألمين	العام	للمجلس

الحالة المقر الوقت التاريخ	بالهجري التاريخ	بالميالدي اليوم

منعقد

ية
مع
لج
ر	ا
مق

pm 4:00 اإلربعاء 2017/3/1 1438/4/2هـ  األول

منعقد pm 4:00 الثالثاء 2017/7/26 1438/11/3هـ الثاني

منعقد pm 4:00 الثالثاء 2017/12/5 143٩/5/14هـ الثالث

منعقد pm 4:00 اإلربعاء 2017/12/13 143٩/5/25هـ الرابع

مجلس ا�دارةالجمعية العمومية

ام� العام مكتب تنفيذي

قسم ا�وارد الب�ية

قسم 

ا�حاسبة وا�الية

قسم 

خدمات ا�ستفيدين

قسم خدمات التأهيل

قسم 

الخدمات ا�ساندة

قسم 
الخدمات ا�ية

 والرضع

قسم خدمات الطفولة

ا�بكرة والتعليم الوظيفي

قسم 

ا�علومات وا�كتبة

ا�دارة ا�الية والخدمات

ا�ساندة

ا�دارة التأهيلية

والتعليمية

وحدة تنمية

 ا�ـوارد ا�اليـة 

وحدة الجودة والتطوير 

الحوكمه والتنظيم اإلداري

جدول اجتماعات مجلس اإلدارة
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تأسيس الجمعية:

أشهرت الجمعية الخيرية لمتالزمة داون دسكا 
في تاريخ ١٤٢٣/٦/٥هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٨/١٤م 

بترخيص رقم )١٩٧( من قبل وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية.

عمل فريق دسكا لتقديم مجموعة متكاملة 
وشاملة من الخدمات ضمن استراتيجية طويلة 

األمد لتحقيق فرق نوعي على مستوى الخدمات 
والبرامج المقدمة لألطفال ذوي تثلث الصبغية 

٢١ وأسرهم، حيث تم تطوير أساليب ونماذج 
عمل تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي 

واإلمكانيات المتاحة و تم االعتماد على 
األساليب العلمية الحديثة في التخطيط والتنفيذ 

لكافة عناصر الخدمات.

طاقم عمل دسكا
يؤمن بأن العمل
يدًا بيد مع أسرة

الطفل هو المفتاح
لإلنجاز

التميز والتأسيس :

تبنت دسكا التقويم والتطوير المستمر كأسلوب 
ومنهجية عمل دائمة بما يضمن الحفاظ على 

المستوى الرفيع للخدمات ومواكبة التطور 
العلمي واألبحاث في مجال تطوير خططها 

وتقييم برامجها التأهيلية والتدريبية المتنوعة، 
إلى جانب توثيق أدوات العمل وإعداد األدلة 

االسترشادية والمرجعية لرصد وتوثيق وتعميم 
تجربة الجمعية ومحصلتها العملية في هذا 

المجال.

رؤيتنا:
تأسيس بيت خبرة محلي في تمكين األفراد من ذوي 

القصور العقلي خالل األعمار المختلفة وبالعمل مع 
أسرهم ومجتمعهم المحلي.

رسالتنا:
العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من االستقاللية 
الذاتية واالندماج االجتماعي لألفراد من ذوي تثلث 

الصبغية ٢١ من خالل تطوير وتقديم البرامج التدريبية 
والتأهيلية التخصصية بالتكاملية مع المؤسسات ذات 

العالقة سواء حكومية أو خاصة.

أهدافنا:
• تطوير وتوفير خدمات التدريب والمعلومات   

   والخدمات المساندة ألسر األطفال من ذوي تثلث   
   الصبغية .٢١

• تطوير وتوفير خدمات التعليم والتأهيل لألطفال من  
   ذوي تثلث الصبغية ٢١ للمراحل العمرية المختلفة.

• تمويل خدمات التأهيل والرعاية الصحية واالحتياجات
   المختلفة لألطفال وأسرهم.

• تطوير المواد والبرامج التدريبية العملية لتأهيل
   المدربين والمدرسين مهنيًا في مجال تثلث الصبغية

٢١ والقصور العقلي.

قيمنا:
• االحترام والحفاظ على خصوصية األفراد من ذوي 

   االحتياجات الخاصة وأسرهم فحفظ كرامة اإلنسان 
   أهم مقومات المجتمع الناجح.

• الحفاظ على الرؤية: نؤمن في دسكا أن توحيد  
   وتوجيه اإلنجازات الفردية للهدف العام يمَكن ُأناس  

   عاديين من تحقيق أهداف غير عادية.
• المصداقية والخيرية والنفع العام، فخير الناس  

   أنفعهم للناس.
• المحاسبة والشفافية والوضوح، فالصالحيات

   المطلقة والسرية مفسدة لألنفس مقوضه للعمل.
• الفعالية والحرفية والترشيد، فالمال أمانة في عنق  

   من صرفه ومن اكتسب به أجره والعمل بنية مخلصة  
   يؤجر به المرء.

• المسؤولية المؤسساتية والفردية قال رسول هللا  
   صلى هللا علية وسلم: »كلكم راٍع وكلكم مسؤول    

   عن رعيته«.

دســـــــــكا
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فصول اإلعداد للوظيفة

برنامج تأهيل مهني للطالب من 
عمر الثامنة عشر للحصول على 

تدريب مهني حسب المهام الفردية 
والوظيفية المناسبة لكل فرد.

عدد األيام: ٥أيام باألسبوع
عدد المستفيدين: ٧

الفئة العمرية: من ١٨ الى ٢١ سنة
الميزانية: ١٦٠,٠٠٠ ريال

الشركاء الداعمون:
• اسمنت اليمامة

• البنك العربي الوطني
• شركة الوفاق لتأجير السيارات

فصول تعليم الطفولة المبكرة

فصول نظامية للتعليم األكاديمي 
بالقراءة والكتابة والرياضيات 

والمعارف العلمية و الدينية كل حسب 
قدراته واحتياجاته.

عدد األيام: ٥أيام باألسبوع 
عدد المستفيدين: ٣٦

الفئة العمرية: من ٤ الى ١٢ سنة
الميزانية: ٧٢٠,٠٠٠ ريال

الشركاء الداعمون:
• اسمنت اليمامة

• البنك العربي الوطني
• شركة الوفاق لتأجير السيارات

فصول التعليم الوظيفي

فصول تعليم نظامي تركز على زيادة 
المحصلة االكاديمية التطبيقية من 

قراءة وكتابة ورياضيات والتدريب على 
تطبيقاتها المعيشية واالجتماعية 

والمهنية باإلضافة الى استمرار البرنامج 
اإلثرائي للعلوم والدين.

عدد األيام: ٥ أيام باألسبوع 
عدد المستفيدين: ١٤

الفئة العمرية: من١٢ إلى ١٨ سنة
الميزانية: ٢٨٠,٠٠٠ ريال

الشركاء الداعمون:
• الخزف السعودي

• شركة جرير لالستثمار

خدمات اعارة األلعاب:
نقدم خدمة استعارة األلعاب لتدريب الطفل حسب احتياجاه وعمره لتطوير 

مهاراته النمائية.

المكتبة المتخصصة:
وفرت دسكا مكتبة متخصصة ومصنفة تتيح لألهالي والكادر التعليمي 

وعموم أفراد المجتمع استعارة الكتب واالستفادة منها، وذلك سعيًا 
لخدمة المجتمع بما يحتاجه من كتب في مجاالت التربية الخاصة لذوي 

القصور الذهني بالعموم وذوي تثلث الصبغية ٢١ بالخصوص.

الخدمات المتكاملة
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بماذا تتميز دســـــكا؟
- خدمات دسكا تقدم من قبل فريق متكامل األدوار و يمتلك ثقافة التميز الخدماتي.

- توجه عمل ومخرجات الجمعية نحو أهدافنا، عملنا ال يقاس بخطوات العمل بل بتحقيق الهدف.

- خدمات دسكا ُتبنى و تطّور و تقّيم تبعا ألحدث المناهج العلمية في المجال.

- تلتزم دسكا و كادرها بأساسيات وقيم العمل الخيري.

- الحفاظ على مبادئ الحوكمة و الشفافية و المصلحة العامة.

برنامج تعديل السلوك:

برنامج فردي لتعديل األنماط 
السلوكية السلبية لدى األطفال ويتم 

بالعمل مع األسرة لدراسة المشكلة 
و إعداد خطة لتطوير نمط تفاعلي 
إيجابي بين أفراد األسرة واالطفال 

لبناء و تحسين قدرتهم على التعلم 
والتكيف.

عدد األيام: جلسة إلى جلستين 
أسبوعيًا.

عدد المستفيدين: ٣٢
الفئة العمرية: جميع األعمار

الميزانية: ٧٠,٩١٢ ريال

توفير المعلومات والتوجيه:

توفير المعلومات التي تساعد أولياء 
األمور التخاذ القرارات المناسبة 

ألبنائهم وذلك فيما يخص االحتياجات 
والخدمات المتوفرة في المجتمع 

توفير المعلومات في كافة الجوانب 
التعليمية والتأهيلية التي تخص 

أطفالهم.
عدد األيام: بمعدل مرة إلى مرتين 

أسبوعيًا.
عدد المستفيدين: ٣٠٥

الفئة العمرية: جميع األعمار
الميزانية: ١١٠,٠٠٠ريال

اإلرشاد:

تقديم الدعم واإلرشاد اإلجتماعي 
والنفسي لألسر للتعامل مع الضغوط 
األسرية والمعيشية الناتجة عن وجود 

طفل ذو احتياج خاص.
عدد األيام: ٤ جلسات )مرتين في 

األسبوع(.
عدد المستفيدين: ١٢٨

الفئة العمرية: جميع األعمار.
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برنامج الدعم والتدريب المكثف لألسر:
دورة مكثفة من قبل فريق متعدد التخصصات تقدم لألمهات أو الراعي الرئيسي 

للطفل ألعمار من ستة أشهر حتى أربع سنوات تحتوي الدوره على شق نظري من 
المعلومات والتوجيهات وشق عملي لتقييم مهارات التفاعل الوالدي والمستوى 

النمائي العام للطفل النهائية لتحدد اولويات التدريب لألسرة والطفل وتقديم 
التوصيات المناسبة.

خدمات الزيارات المنزلية:
هي زيارات يقوم بها فريق دسكا لفهم بيئة منزل الطفل والظروف المعيشية كي 
يقوموا بإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية المناسبة حسب أفضل الممارسات العالمية.

عدد األيام: زيارة إلى زيارتين بالسنة حسب الحاجة لذلك

عدد المستفيدين: ٢٣١  - الفئة العمرية: جميع األعمار.

الميزانية: ٥١١,٨٩٦ ريال

برنامج التدريب المنزلي: 
هو برنامج منزلي يعد لألطفال حسب حاجتهم يهدف تنظيم الروتين اليومي للطفل مع 

توفير مواد تدريبية و واجبات فردية دورية تبعًا لظروف األسرة و طبيعة أحتياجاتهم. 
هذا البرنامج يمكن تقديمة للحاالت التي تسكن خارج الرياض.

عدد المستفيدين: ٨٨٥       الفئة العمرية: جميع األعمار

الميزانية: ١٥٩,٥٠٠ ريال 

تدريب أمهات » مجموعات الرضع «:
بهدف دعم عملية التعلم لدى الطفل في إطار التفاعل الصحي بين الطفل وأفراد أسرتة 

وضمن النظام المعيشي لإلسرة.
عدد األيام: جلسة إلى جلستين أسبوعيًا أو في الشهر

عدد المستفيدين: ١١٨  -  الفئة العمرية: منذ الوالدة حتى عمر ٤ سنوات.
الشركاء الداعمون: مركز الملك سلمان للشباب - شركة سند لالستثمار - اسمنت اليمامة - 

شركة الدولية لألعمال التجارية - شركة شبه الجزيرة للمقاوالت - شركة جرير لالستثمار.

التدريب الفردي لألمهات:
يقدم داخل المركز أو في المنزل بهدف تطوير مهارات التفاعل الوالدي أو التدريب 

الموجه لإلبن لتحسين مستوى اداءه ومتطلبات المعيشة اليومية.
عدد األيام: جلسة إلى جلستين أسبوعيًا أو في الشهر
عدد المستفيدين: ١٠٦   الفئة العمرية : جميع األعمار

الشركاء الداعمون:
بنك االمارات - مركز الملك سلمان للشباب - شركة سند لالستثمار - البنك العربي الوطني 

- شركة ذيب لتأخير السيارات - بنك الخليج الدولي - شركة جرير لالستثمار.

الخدمات المتكاملة
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جلسات تأهيل العالج الطبيعي:
برنامج تأهيلي متكامل لتحقيق النمو العضلي االمثل حسب احتياجات الطفل سواء 
لمهارات ما قبل المشي او ما بعده كما يتم تدريب األم / االسرة على تنفيذ البرنامج 

منزليًا.
عدد األيام: مرة الى مرتين باألسبوع.

عدد المستفيدين: ٢٨٥     الفئة العمرية: من عمر ٦ شهور حتى ١٥ سنة
الميزانية: ٦٣١,٥٦٠ ريال

خدمات التدريب على النطق:
تدريبات فردية لألطفال باإلضافة لتوفير تمارين منزلية مع توجيهات لألسرة لتحسين 

قدرة الطفل على الكالم ووضوح مخارج الحروف.
عدد األيام: جلسة إلى جلستين أسبوعيًا أو في الشهر.

عدد المستفيدين: ٤٢         الفئة العمرية: ٤ سنوات فما فوق 
الميزانية: ٨٧٠,٣٦٥ ريال

الشركاء الداعمون: شركة الرياض العالمية لألغذية -سبيكم

تطوير كفاءة التواصل اللغوي:
برنامج فردي لتطوير المهارات اللغوية والتواصلية للطفل من خالل جلسات يومية أو 

أسبوعية و يتم تفعيل أهداف الطالب المستفيد من هذه الخدمة ضمن أنشطته الصفية 
او من خالل الواجبات المنزلية.

عدد األيام: جلسة إلى جلستين أسبوعيًا أو في الشهر.
عدد المستفيدين: ٢٨٤  -  الفئة العمرية: جميع األعمار

لشركاء الداعمون: شركة الرياض العالمية لألغذية.

برنامج التدريب على استخدام الحمام:
هي خدمة تقدم لمساعدة األسر في تحقيق مهاره االستقاللية الذاتية للطفل

عند استخدام الحمام.
عدد األيام: مرة الى مرتين باألسبوع.

عدد المستفيدين: ٢٨٥  - الفئة العمرية: من عمر ٦ شهور حتى ١٥ سنة.
الميزانية: ١٣٧,٩٣٢ ريال

خدمات العالج الحركي الدقيق
تهدف لتطوير مهارات التأزر الحركي والحسي عن طريق بناء التدريب الموجه والتحليل 

المنظم للمهام المعيشية والعملية للفرد بما يناسبه.  
عدد األيام: جلسة الى جلستين أسبوعيًا. 

عدد المستفيدين: ٣١٨     الفئة العمرية: جميع األعمار
الميزانية: ٧٠٤,٦٨٨ ريال

الشركاء الداعمون: اتش بي سي-مركز الملك سلمان للشباب -الشركة السعودية 
لتبادل المعلومات.
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لماذا اسم تثلث الصبغية؟
كان يعرف قديما بـالمرض »المنغولي« و هو اسم خاطئ وال ينبغي استخدامه ألنه مبني على أفكار عنصرية 

خاطئة و تغّير االسم إلى »متالزمة داون« نسبة الى العالم داون الذي وصف الحالة، و لكن في الحقيقة فإن 
االسم العلمي الصحيح للحالة هو ››تثلث الصبغية ٢١‹‹.

األطفال ذوي تثلث الصبغية ٢١ هم مثلنا تماما حيث يتميز كل فرد منهم بشخصية خاصة وفريدة ويشبهون 
اسرهم وافراد عائالتهم. يمكن لألطفال تحقيق االنخراط االجتماعي الكامل عند توفر التوجيه المناسب 

ألفراد اسرهم ومجتمعهم. البرامج الفردية المناسبة لمستوياتهم الفردية تمكنهم من تعلم المبادئ 
األساسية للقراءة والرياضيات ومهارات التعبير المناسبة لتحقيق استقالليتهم المعيشية في المستقبل.

www.dsca.org.sa للمزيد من المعلومات عن تثلث الصبغية ٢١ يمكنك زيارة موقعنا االلكتروني

زيادة الزوج رقم ٢١ = تثلث صبغيالزوج رقم ٢١ بدون تثلث صبغي

تثلث الصبغية ٢١
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 األثــر الــذي نبقيــه بعــد رحيلنــا عــن هذه الحياة هــو الجزء الخالد مّنا، وهــو الذي يصنع ســعادتنا حين نراوح بين“
 خطواتنــا الحثيثــة خــالل رحلتنــا فــي هــذه الحياة. كثيرون يرون أن الســعادة نابعة من الداخــل، وهم محقون في
 ذلــك، لكنهــا خاملــة ال تنشــط إال بالعطــاء. فأنــت حين تقدم الســعادة إلــى غيرك، حينها يشــّع قلبك نورا وحبورا.
 وإن كانــت الفيزيــاء ال تملــك لذلــك تفســيرًا، فــإن هللا ســبحانه وتعالى أقر على لســان نبيه صلى هللا عليه وســلم

أن إدخالــك الســرور إلــى قلب أخيك المســلم هو مــن أحب األعمال إليه.

 وآثارنــا التــي نخلدهــا ونمضــي لهــا وجوه وألوان، وهــي كلها خير، فقد تكون بســمة بريئة على شــفاه طفٍل
صبــوح، وقــد تكــون كتابــًا أو طاولــة أو بناية، وقد تطيــر كعبارات مبروكة إلى

 األســماع فتنقــل إليهــا المعــارف، أو حروفــا مكتوبــة تســتجلب الخير مــن أهل الخير. وكمــا أن للمال قيمة، فإن
 للمهــارة قيمــة، وللوقــت قيمــة، وللَحَســِب قيمــة، وللعلــم قيمــة، وللدعاء قيمة. وكّل ميّســر لما خلق له. وال

تحقــرّن من المعروف شــيئًا.

 قلوبنــا مليئــة بالمحبــة لــكل مــن يكــرس وقتــه لعمــل الخير، ونحن حينمــا نمد يد العون لهــم فإنما نحن أحوج
 منهــم إلــى ذلــك، وهــم ممتنــون علينــا بقبــول عطايانا. فلوالهم لكنــا هلكنا من تزاحم حصــوات القلب على
 أفئدتنــا، ولكنــا فقدنــا قيمــة الحيــاة العظمــى »مــن عمل صالحًا من ذكــر أو أنثى وهو مؤمــن فلنحيينه حياة

طيبة«.

 حينمــا أقيمــت فعاليــة »وقتــك يفــرق« لتجديــد واجهة مبنــى الجمعية، عمــل المتطوعون بجد حتــى تصببوا عرقًا
 فــي خدمــة أطفــال جمعيــة دســكا، لكن دمَع الفرٍح الذي أعقبها كان أحلى من الســّكر. ولم تســعهم الســعادة
 بعدهــا، فمنهــم مــن ســماه »يوم الســعد« و »من أســعد أيام حياتــي« ومنهم من التقــى باألطفال في غمرة من

 الحــب والعطــف. تلــك المشــقة كانــت من صميم الحب وليســت مــن قبيل األذى، ومنها يضــيء جوهر الحياة
الطيبة.

{ذلــك ألن الســعادة مقرونة - دائمــا وأبدا – بالعطاء}

المتطوعين: شركاء النجاح األبطال
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بتنسيق من األستاذ عبدهللا بن محمد 
الفواز رئيس قسم خدمة المجتمع في 

الغرفة التجارية بالرياض ُأقيم حفل 
ترفيهي ألطفال دسكا.

استمتع األطفال بيوم مميز بضيافة 
تشكي تشيز بمناسبة اليوم العالمي 

لمتالزمة داون.

قامت المتطوعة الرسامة األلمانية الجوهرة جيجي بإقامة ورش 
رسم ألطفالنا في مقر الجمعية لدعم المواهب الفنية الصغيرة ضمن 

برامج دعم االستقاللية المعيشية واالنخراط االجتماعي.

كما اعتدنا كل عام منذ ٢٠٠٦ م ونحن موعودون بلقاء احبتنا 
لمشاركتنا المتعة وأكثر في مهرجان »يال معانا ١١« وفي هذا العام 
أقيم المهرجان باستضافة كريمة من مدارس المملكة في ملعبها 

والذي ضم أنشطة ترفيهيه وأركان متنوعة قام بإعدادها جهات 
مختلفة.

استمتع مجموعة من األطفال في 
أنشطة تراثية مختلفة بمناسبة 

مهرجان الجنادرية في ضيافة فندق 
دبل تري مشاركة فريقهم المميز.

أنشطة: التوعية والدمج
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رحلة بيلي بيز.. ١
زيارة مينابوليس.. ٢
رحلة الى مدارس التربية النموذجية.. ٣
نشاط ترفيهي من طالبات المتوسطة ١٧ لتحفيظ . ٤

القرآن. 
 مشاركة دسكا في فعالية الليالي العربية. ٥

بإعداد طالبات مدارس الفارس العالمية.
أنشطة متنوعة من طالبات مدارس نجد. . ٦
مشاركة دسكا في فعالية ادرينالين.. ٧
مشاركة دسكا في مهرجان الجنادرية السنوي تحت . ٨

مظلة وزارة العمل و الشؤون االجتماعية.
زيارة المهندس لؤي عبد الجواد المدير التنفيذي لبنك . ٩

االمارات دبي الوطني للقاء األطفال في الجمعية.
تبنى ماكدونالدز برنامج كفاءة التواصل اللغوي بمبلغ . ١٠

٨٥٣,٢٠٠ ريال من حملة رمضان الخيرية التوعوية »اشتر 
كتابًا، وكن لهم عونا«.

كعادتها السنوية قامت األستاذة لمى العقاد 
باستضافتها الكريمة لسحور دسكا الخيري للعام الرابع 

عشر على التوالي في مركز الملتقى بحضور نخبة من 
الشخصيات الداعمة والمهتمة بأطفال الجمعية وأعضاء 

الجمعية.

أنشطة مجتمعية

ما أجمل العطاء
الممتد عبر

السنين
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ستة عشر سنة فأكثر
سوزان سلمان الغانم• 
عفاف صالح بابكر• 
نوف عبدالعزيز المنيف• 

عشر الى خمسة عشر سنة
مها ابراهيم القرعاوي• 
بدور عبدهللا السليم• 
عالء خليل الخاليفة• 
نفالء سلطان العتيبي• 
العنود سعد الفضلية• 
أماني السيد عبدالمقصود• 

من خمس إلى عشر سنوات 
ياسمين عبدالعزيز المنيف• 
سميرة احمد عبدو• 
لطيفة محمد الراضي• 
دالل حسين القماش• 

أمل نصر فداوي• 
لولوة عبدالعزيز العمران• 
عائشة عادل الحزيم• 
هيا حسين النفيسة• 
خلود منصور الضبيبان• 
شذى عبدهللا الشيبان• 

من ثالث الى خمس سنين
سميرة يحي المالكي• 
االء أحمد الزهراني• 
نجد عبدهللا الشايع• 
فاطمة محمد هزازي• 
ندى منصور اليوسف• 
أيمان يوسف العصيري• 
ريم عبدالعزيز الفهيد• 
مي يوسف ابوفضالة• 
نوف محمد السبعان• 
سارة عبدالرحمن القباني• 

لالنضمــام لفريــق دســكا
التقديم عن طريق الموقع 

االلكتروني وعن طريق االيميل
او عن طريق متابعتنا على

وسائل التواصل االجتماعي.

فريق دسكا: خلف الكواليس

أقل من ثالث سنوات
سهام سعيد القحطاني• 
نجالء إبراهيم غميان• 
غاده علي سرحان• 
رند عبدهللا السويل• 
ندى شافي المطلق• 
عبير عبدهللا العبدان• 
منى علي العتيبي• 
أحالم سعيد العصيمي• 
عزيزة علي المالكي• 
فاتن حسين الدوس• 
نسيبة وليد الشبيكي• 
ريم قاسم بالقاسم• 
حصه عايش العوني• 
رباب عبدالعزيز العمرو• 
بسمة نبيل باحميد• 
أماني العثمان• 
مي سعد الكثيري• 
غادة إبراهيم المهناء• 
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أهم المسؤوليات و األدوار:

الجسد الرقابي و التشريعي األساسي للجمعية.• 
حشد القوى و تشكيل شبكة اجتماعية فاعلة.• 
المساهمة في دعم الموارد المالية و التبرعات.• 
التطوع في اللجان و االعمال.• 
تشكيل مجلس إدارة الجمعية.• 
العمل التطوعي في الجمعية.• 

أنواع العضوية:
)١( عضو عامل     )٢( عضو منتسب     )٣( عضو طالب

أعضاء عاملون:

أ. اضواء سعد اليوسف
أ. مها محمد الجميح

أ. الجوهرة مهنا المهنا
أ. موضي راشد البكر

أ. الدانة عبدالعزيز النملة
د. مي عبدالعزيز العيسى
أ. اماني عبدالعزيز الراشد
أ. نواف مساعد الدهمش

أ. امل محمد السابق
د. نوال سليمان الثنيان

أ. أحمد عبد الرحمن المقبل
أ. نوال عثمان العبدالجبار

أ. بسمة سعد اليوسف
د. نورة ابراهيم الصويان

أ. بندر ربيعان الربيعان
أ. نورة بنت عبدهللا الفايز

أ. ثريا عابد محمد شيخ
أ. نورة ثالب السبيعي

أ. جواهر عثمان الصالح
   سمو األميرة نورة خالد 

   عبدهللا آل سعود
أ. حصة العثمان

أ. نورة عبدهللا الخلف
أ. دينا محمد العنقري

أ. نورة عبدهللا القحطاني
أ. هاني عبدالرحمن الطويرقي

د. هدى مزيد التويجري
أ. هدى مكو بخش

أ. هند راشد حسن آل طالب
أ. هند عبدالعزيز الحسيني

د. هند مبارك باخشوين
أ. هيفاء فيصل بن غشيان

أ. هيفاء محمد سلطان
د. وفاء بنت عبدهللا الرشيد

أ. وفاء عبدالعزيز الحكير
د. ياسر عمار طاهر الدباغ

د. علي إبراهيم الفرحان
أ. رانيا محمود نشار

أ. ريم سعد اليوسف

أ. ريم محمد الحنتوشي
أ. سارة صالح الراشد

أ. سارة محمد سلطان
أ. ساره عبد العزيز الراشد

أ. سامية يوسف البرقاوي
أ. سعود محمد بن هاجد

أ. سعيد بن ابراهم آل حسين
أ. سلطانة محمد سلطان

أ. سلمان بن ساعد المالكي
أ. شيخة محمد سعد الدريس

م. طارق زيد الفياض
أ. عبد الصمد أبو بكر باوزير

أ. عبد هللا احمد المانع
أ. عبير عبد العزيز آل الشيخ

أ. عفاف عبد هللا الدخيل
أ. عالء عبد هللا الهاشم

د. عواطف بنت أديب سالمة
أ. فادية محي الدين الشواف

أ. فاطمة عبدهللا السيف
أ. فراس عبد الرحمن الدويش

د. فهد عبدهللا الجربوع
الشيخ فواز فهد القصيبي

أ .قماش محمد الدغيثر
أ. لطيفة سليمان الكليبي

أ. لطيفة صالح العبد القادر
أ. لمى عمر العقاد

أ. ليلى عبد العزيز الراشد
د. محمد عبد هللا العوض

أ. محمد عليان العليان
د. محمد فهد الحكير

السيدة مرام بهاء الدين خاشقجي
أ. مرام عبد هللا الضلعان

د. مريم مراد الشربيني
أ. مضاوي محمد الدغيثر

أ. منال محمد القاضي
أ. منيرة بنت سعد الفهيد

أ. منيرة حمد القنيبط
أ. منيرة صالح الخضيري

د. منيرة عبد الرحمن الجعفري
أ. منيرة عبد العزيز العمير

أ. مها فهد الدغيثر

أ. مهند عبد الكريم عقيل
أ. مي راشد القحطاني

أ. ناجي جمعان السلمي
أ. نجالء محمد البطاح
د. نورة محمد السيف
أ. هناء إبراهيم شرف

أ. وفاء عبدهللا المنيف
أ. علي سليمان المعارك

ايمان عيسى المعيبد
رند خالد النويصر

زينب لطيف الخباز
سيف ابراهيم الطخيس

عادل فؤاد يسقي
نايف ناصر العندس

حجر األساس: الجمعية العمومية

أعضاء منتسبون وطالب:

أ. ابتسام زكي حسين العباسي 
الهاشمي

أ. ابتسام صالح الصانع
أ. إحسان عبد المجيد الزعيم

أ. بدرية عبدهللا القبالن
أ. خالد محمد الغامدي

أ. رائد محمد رفاعي
أ. رهام القنيبط

أ. ريم محمد عيسى الرشيد
أ. زهور محمد بن هادي

أ. زينب عباس زاهد
أ. سلمى مريع العمري

د. عون عبد هللا الشعالن
أ. فريدة عبدهللا الخيال
أ. محمد صالح الخزاعي

أ. محمد مطلق العمري
أ. معيض محمد العجمي

أ. منى حمد الطريف
د. منى صالح السديس
أ. منيرة عاتق البالدي
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العز والفخر والنجاح لنا
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بكم نستمر وبفضلكم نزدهر
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١/ مصروفات أنشطة الخدمات التعليمية و التأهيلية

٪٣٧,٤٣ فصول دراسية

٪١٦,٣٥ تدريب أمهات

٪٣,٢٤ إرشاد و تعديل وسلوك

٪١١,٥١ برامج منزلية

٪٤,٤٧ برامج العالج الطبيعي و الحركي الدقيق

٪١٠,٧٨ برنامج تدريب اللغة و النطق

٪٨٣,٧٨ المجموع

١/ مصروفات إدارية وعمومية

٪٨,٣٤  المصروفات اإلدارية

٪٣,٥٤ مصاريف تنمية اإليرادات

٪٤,٣٥٥  مصروفات مشاريع

٪١٦,٢٢ المجموع

٪١٠٠ اإلجمالـــي

المؤشرات المالية لعام ٢٠١٧
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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عملت الجمعية انطالقا من موقع مستأجر خالل 
السنوات الماضية وقد باشرت دسكا بحمد هللا في عام 

٢٠١٧ العمل على مقر بأحدث المعايير يؤهلها للقيام 
بدور أكبر وأوسع نطاقا لدرء الحاجة المحلية في مدينة 

الرياض ودعم تطوير برامج مثيلة في المناطق.

أهـداف المشروع  
مضاعفة األعداد المخدومة لتصل إلى ١٥٠٠ أسرة • 

وطفل. 
توسيع نطاق الخدمة للذكور ألعمار ١٢ سنة فأكبر.  • 
توفير الخدمات حسب المعايير العالمية للموقع • 

واألدوات والتكامل الخدماتي.
توفير خدمات التدريب واإلعداد للكادر المتخصص • 

وتطوير المواد والمناهج المناسبة.

 مشروع مركز دسكا للتأهيل المتكامل
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شريك مؤسس
 رئيسي

المؤسس

شريك مؤسس

مساهم
 بالتيني

مساهم
ذهبي

دعم المشروع مفتوح في فرص 
تسمية القاعات والفصول وغرف 

التدريب الفردي.  
مساهمات التسمية تتراوح 

بين 500 ألف ريال الى 3 مليون 
ريال حسب المرفق الذي سوف 

يسمى لصالح المتبرع.

لالستفسار يمكنكم التواصل عبر الرقم: ٠٥٠٦٣٢٧٠٩٠
fund@dsca.org.sa :أو عن طريق اإليميل

ساهم بصدقة جارية :



مبادارات المسئولية المجتمعية مع دسكا
قبل  من  المجتمعية  للمسؤولية  الفاعل  بالدور  تؤمن  دسكا 

الشركات والمؤسسات المحلية. 

افراد  بين  الخير  لعمل  وصل  حلقة  تكون  ان  شركتك  بإمكان 

المجتمع والجمعية الخيرية.

مبادرات مقترحة:

• المنتج الخيري: منتج من صنع أطفال دسكا يباع في 

   متجرك و يذهب كامل ريعه للجمعية. 

• الباقي لهم: اتاحة خيار زيادة ريال إلى 10 رياالت على 

   سعر المنتجات بحيث تصبح تبرع للجمعية. 

• خليها علينا: التبرع بمبلغ معين مقابل كل سلعه مباعه 

   لدى المحالت.

تدريب الكادر وتوفية االلية المحاسبية لمتابعة الموضوع الفائدة 

التي تعود على المؤسسة.

دسكا تلتزم بصرف 
التبرعات  فيما جمعت له 
دون تبديل في الوجه أو 

نوع المصرف 

 البنك الفرنسي
البنك األهلي

بنك الرياض
بنك ساب

مصرف الراجحي
سامبا

البنك األول

أرقام الحسابات

بنك الجزيرة

• أرسل رقم 1 إلى 5144 لتبرع شهري بقيمة 12 ريال او رسالة

   فارغة للتبرع لمرة واحدة ب 10.    

• اعمل خيرًا عن بالتبرع بنقاطك مع أمريكان اكسبريس.

• اصرف بواقي الهلل من مشترياتك في الخير وتبرع بها لصالح 

• استثمر نقاطك في الخير مع برنامج الوالء وااو من البنك 

   السعودي لالستثمار.

• استقطع لهم من خيرك 50 ريال شهريًا.

    

دسكا جمعية خدماتية وتذهب 
النسبة الكبرى من موازنتها 
لتمويل هذه الخدمات  والتي 

تندر وفرتها  بالصورة المتكاملة 
التي يقدمها فريق دسكا. 

دعمك يحدث الفرق..

SA 56 55 00  000  00  655  423  00  152
SA 381 000 00  2234  7225  000  100
SA 35 20 00  000  212  052  152  9901
SA 634 500 00  00  001  6210  28001
SA 38 80 000  446  608  010  034  009
SA 26 400 000  0000  700  7074

SA 69 6000 0000  0166  4466  0001
SA 23 5000 0000  0101  9733  4007

اختار ما يناسبك من أساليب الدعم  ال تتردد دسكا بحاجتك


