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داون متالزمة 

 بـاملرض 
ً
وال وهو اسم خاطئ« املنغولي»كان يعرف قديما

طئة تغير ينبغي استخدامه ألنه مبني على أفكار عنصرية خا
ف نسبة للعالم داون الذي وص« متالزمة داون »االسم إلى 

هو ا ميعلاملستخدم، ولكن في الحقيقة فإن االسم الحالة

"21الصبغية تثلث "

 حيث يتمي21األطفال ذوي تثلث الصبغية 
ً
ز هم مثلنا تماما

س
ُ
رهم كل فرد منهم بشخصية خاصة وفريدة ويشبهون أ

جتماعي يمكن لألطفال تحقيق االنخراط اال . وأفراد عائالتهم

سرهمالكامل عند توفر التوجيه املناسب ألفراد 
ُ
أ

الفردية الفردية املناسبة ملستوياتهمالبرامج .ومجتمعهم
يات تمكنهم من تعلم املبادئ األساسية للقراءة والرياض

املعيشية في ومهارات التعبير املناسبة لتحقيق استقالليتهم
.املستقبل

19,20,21, 18جزء من خلية تظهر كروموسوم 

www.dsca.org.saيمكنك زيارة موقعنا االلكتروني 21للمزيد من املعلومات عن تثلث الصبغية 
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يظهر 21الزوج 21, 20, 19, 18جزء من خلية تظهر كروموسوم 
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تأسيس بيت خبرة محلي في 
تمكين األفراد من ذوي 
القصور العقلي خالل 

وبالعمل األعمار املختلفة
مع أسرهم ومجتمعهم 

املحلي

ية املسؤولية املؤسسات•
.والفردية

خصوصية حتراما•
.املخدومين 

.الحفاظ على الرؤية•

املصداقية والخيرية •
.والنفع العام

املحاسبة والشفافية•
.والوضوح

الفعالية والحرفية •

.والترشيد

تطوير وتوفير خدمات •
التدريب واملعلومات 

والخدمات املساندة ألسر 
تثلث األطفال من ذوي 

.21الصبغية 

تطوير وتوفير خدمات •
ال التعليم والتأهيل لألطف
21من ذوي تثلث الصبغية 

.ةاملختلفللمراحل العمرية 

خدمات التأهيل تمويل •
والرعاية الصحية 

املختلفة واالحتياجات

.لألطفال وأسرهم

املواد والبرامج تطوير •
يل التدريبية العملية لتأه

.واملدرسيناملدربين 

األهدافالرسالة القيم
العمل على تحقيق أكبر 

قدر ممكن من االستقاللية
الذاتية واالندماج 

االجتماعي لألفراد من ذوي 
من 21تثلث الصبغية 

خالل تطوير وتقديم 
البرامج التدريبية 

والتأهيلية التخصصية 
بالتكاملية مع املؤسسات

ذات العالقة سواء 

.خاصةحكومية أو 

الرؤية
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تاريخ  دسكا الخيرية

شهرت الجمعية الخيرية ملتالزمة داون دسكا في تاريخ 
ُ
م 14/08/2002هـ املوافق 5/6/1423أ

وعة عمل فريق دسكا لتقديم مجم. من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية( 197)بترخيص رقم 

ستوى متكاملة وشاملة من الخدمات ضمن استراتيجية طويلة األمد لتحقيق فرق نوعي على م

وأسرهم، حيث تم تطوير أساليب 21الخدمات والبرامج املقدمة لألطفال ذوي تثلث الصبغية 

على األساليب ونماذج عمل تتناسب مع احتياجات املجتمع املحلي واإلمكانيات املتاحة وتم االعتماد

.العلمية الحديثة في التخطيط والتنفيذ لكافة عناصر الخدمات

التميز والتأسيس

فاظ على تبنت دسكا التقويم والتطوير املستمر كأسلوب ومنهجية عمل دائمة بما يضمن الح

تقييم املستوى الرفيع للخدمات ومواكبة التطور العلمي واألبحاث في مجال تطوير خططها و 

سترشاديةاال برامجها التأهيلية والتدريبية املتنوعة، إلى جانب توثيق أدوات العمل وإعداد األدلة 

واملرجعية لرصد وتوثيق وتعميم تجربة الجمعية ومحصلتها العملية في هذا املجال
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التنظيم اإلداري 

.خطط عمل الجمعية االستراتيجية  والتنفيذية ومتابعة تنفيذهااعتماد •

ى فاعليتها اعتماد معايير الحوكمة و الهياكل التنظيمية  والوظيفية في الجمعية ومراقبة مد•
.وتعديلها عند الحاجة

لوائح السياسات واإلجراءات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة والوضع االشراف على •
النشراملنظمة للعمل و املحققة لإلفصاح و 

قرير السنوي اعتماد املوازنات التقديرية و الحسابات الختامية والتقارير املالية املدققة و الت•
.فيةاإلشرامن الجمعية العمومية و متابعة نشرها ورفعها للجهات إقرارها و 

لوماته للجهات ومسؤولياته ورفع معصالحياته تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد •
.اإلشراقية

 التفويض و التكليف لألعمال التي تعتبر من مسؤوليات مجلس اإل ت راقرااصدار •
ً
.دارة نظاما

 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد و اإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات •
ً
من كال

.العمومية واملراجع الخارجي و الجهة املشرفةالجمعية 

في هذا استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة•

.الشأن

أهم مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارةأعضاء مجلس 

مجلس اإلدارةرئيس / الشيخحصة محمد آل . د
س رئيس مجلائبن/ البوارديسامي عبدالرحمن . أ

اإلدارة
أمينو اإلدارةعضو مجلس / فليفللين محمد . أ

الصندوق 
عضو مجلس اإلدارة/ النعيمنورة عبدهللا . د

اإلدارةمجلس عضو / الدهمشنواف مساعد . أ

مجلس عضو / السحيبانيانتصار سليمان . أ
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة/ الهاشمعالء عبدهللا . أ
عضو مجلس اإلدارة/ العقادملى عمر . أ
اإلدارةعضو مجلس / الفرحانعلي إبراهيم . أ

املدير العام للجمعية / الغانمسوزان سلمان . أ

للمجلسواألمين العام 
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%  95بالتدريب و التعليم املناسب لهم وألسرهم يتمكن 

متالزمة داون من تحقيق حياة كريمةمن ذوي 

توفر َل تاألسر من % 90
خدمات اَلرشاد لهم 

األساس ي و التدريب 

يولد ثالثة أطفال من ذوي متالزمة 
 في داون 

ً
اململكة العربية يوميا

السعودية

يتقدم لطلب الخدمة 
كل طفالن إضافيان  

أسبوع 

تأسست جمعية دسكا لتوفير 
خدمات التدريب و اإلرشاد منذ عام 

م2002

بني مما استدعى تطويلة انتظار قوائم هناك نقص شديد في الخدمات و 

.الوَلدةنذ موأسرهم برامج املتكاملة لألطفال مركز للبتأسيس هدف وطني 
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املنزليبرنامج التدريب  خدمات الزيارات املنزليةالتدريب الفردي لألمهات

يقدم داخل املركز أو في املنزل بهدف تطوير مهارات
ن مستوى التفاعل الوالدي أو التدريب املوجه لالبن لتحسي

.اداءه ومتطلبات املعيشة اليومية

 أو : عدد األيام
ً
 جلسة إلى جلستين أسبوعيا

ً
شهريا

مستفيد 60: عدد املستفيدين

جميع األعمار: الفئة العمرية 

ن مركز امللك سلما-بنك االمارات :  الشركاء الداعمون 
-لوطني البنك العربي ا-شركة سند لالستثمار -للشباب 

شركة -بنك الخليج الدولي -ير السيارات جشركة ذيب لتأ

.جرير لالستثمار

نظيم تيهدف هو برنامج منزلي يعد لألطفال حسب حاجتهم 
اجبات الروتين اليومي للطفل مع توفير مواد تدريبية و و 
 لظروف األسرة و طبيعة احتياج

ً
هذا . اتهمفردية دورية تبعا

.لرياضالبرنامج يمكن تقديمة للحاالت التي تسكن خارج ا

مستفيدين9: املستفيدينعدد 

جميع األعمار: الفئة العمرية

ريال 135,000:امليزانية

ل الطفل هي زيارات يقوم بها فريق دسكا لفهم بيئة منز 

خطط والظروف املعيشية كي يقوموا بإعداد وتنفيذ ال
.امليةالتدريبية املناسبة حسب أفضل املمارسات الع

ة زيارة إلى زيارتين بالسنة حسب الحاج: عدد األيام
لذلك

مستفيد74: عدد املستفيدين

.جميع األعمار: العمريةالفئة 

ريال592,000: امليزانية
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الخدمات املتكاملة
برنامج الدعم والتدريب املكثف لألسر «مجموعات الرضع » تدريب أمهات جلسات تأهيل العالج الطبيعي

مثل برنامج تأهيلي متكامل لتحقيق النمو العضلي اال 
او ما حسب احتياجات الطفل سواء ملهارات ما قبل املش ي

رنامج االسرة على تنفيذ الب/ بعده كما يتم تدريب األم 
 
ً
.منزليا

.مرة الى مرتين باألسبوع: عدد األيام

مستفيد141: عدد املستفيدين

سنة15حتى أشهر6من عمر : الفئة العمرية

ريال705,000: امليزانية

دم دورة مكثفة من قبل فريق متعدد التخصصات تق
أشهر لألمهات أو الراعي الرئيس ي للطفل ألعمار من ستة

حتى أربع سنوات تحتوي الدورة على شق نظري من 
املعلومات والتوجيهات وشق عملي لتقييم مهارات
النهائية التفاعل الوالدي واملستوى النمائي العام للطفل
لتحدد اولويات التدريب لألسرة والطفل وتقديم 

.التوصيات املناسبة

مستفيد50: عدد املستفيدين

ل دعم عملية التعلم لدى الطفل في إطار التفاعبهدف 
عيش ي الصحي بين الطفل وأفراد أسرته وضمن النظام امل

.لألسرة

 أو : عدد األيام
ً
 جلسة إلى جلستين أسبوعيا

ً
شهريا

مستفيد72: املستفيدينعدد 

.سنوات4منذ الوالدة حتى عمر : الفئة العمرية

ريال548,555: امليزانية

كة شر -مركز امللك سلمان للشباب : الداعمون الشركاء 
عمال شركة الدولية لأل -اسمنت اليمامة -سند لالستثمار 

ير شركة جر -شركة شبه الجزيرة للمقاوالت -التجارية 
.لالستثمار
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دون لهمعت ُج تلتزم بصرف التبرعات فيما سكا د"

"املصرفتبديل في الوجه او نوع 

مبادرات دسكا

ل قبدسكا بالدور الفاعل للمسؤولية املجتمعية من تؤمن•
. الشركات واملؤسسات املحلية

راد بإمكان شركتك أن تكون حلقة وصل لعمل الخير بين أف•
.املجتمع والجمعية الخيرية

2018عام مبادرات 

ويذهب منتج من صنع أطفال دسكا يباع في متجرك: الخيري املنتج 
.  معيةلجله كامل ريع

رياالت على سعر املنتجات 10اتاحة خيار زيادة ريال إلى : الباقي لهم
.ع للجمعيةبر بحيث تصبح ت

و ،ى املحالتبمبلغ معين مقابل كل سلعة مباعة لدرعالتب: خليها علينا
الفائدة التي و لية املحاسبية ملتابعة املوضوع آلارتدريب الكادر وتوفي
.تعود على املؤسسة
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خدمات التدريب على النطق خدمات العالج الحركي الدقيقبرنامج التدريب على استخدام الحمام

هي خدمة تقدم ملساعدة األسر في تحقيق مهاره 

.عند استخدام الحماماالستقاللية الذاتية للطفل

.مرتين باألسبوعلىإمرة : عدد األيام

مستفيد48: عدد املستفيدين

.سنة15حتى أشهر6من عمر : الفئة العمرية

ريال115,000: امليزانية

رين منزلية فردية لألطفال باإلضافة لتوفير تماتدريبات 
كالم مع توجيهات لألسرة لتحسين قدرة الطفل على ال

.ووضوح مخارج الحروف

 أو : عدد األيام
ً
 شهريجلسة إلى جلستين أسبوعيا

ً
ا

مستفيد30: عدد املستفيدين

سنوات فما فوق 4: الفئة العمرية

ريال746,027: امليزانية

-ة شركة الرياض العاملية لألغذي: الشركاء الداعمون 
سبيكم

يق الحركي والحس ي عن طر التأزر تهدف لتطوير مهارات 
عيشية بناء التدريب املوجه والتحليل املنظم للمهام امل

.  والعملية للفرد بما يناسبه

 إلجلسة : عدد األيام
ً
. ى جلستين أسبوعيا

مستفيد         113: عدد املستفيدين

جميع األعمار: الفئة العمرية

ريال904,000: امليزانية

مركز امللك سلمان -اتش بي س ي: الشركاء الداعمون 
كة شبه شر -الشركة السعودية لتبادل املعلومات-للشباب 

.شركة جرير لالستثمار-الجزيرة للمقاوالت 
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الكادر وفرت دسكا مكتبة متخصصة ومصنفة تتيح لألهالي و 
واَلستفادة منها، التعليمي وعموم أفراد املجتمع استعارة الكتب

 لخدمة املجتمع بما يحتاجه من كتب في مجا
ً
َلت وذلك سعيا

لث التربية الخاصة لذوي القصور الذهني بالعموم وذوي تث
.بالخصوص21الصبغية 

مستفيد137:عدد املستفيدين

األلعابخدمة إعارة املتخصصة و  املكتبة 

الخدمات املتكاملة

يات األلعاب التدريبية  حسب توصتستعير االسرة 
فيدين الفريق و احتياجات وعمر ابنها  و بلغ عدد املست

مستفيد27: 2018خالل عام 
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الخدمات املتكاملة
فصول اإلعداد للوظيفية فصول تعليم الطفولة املبكرةفصول التعليم الوظيفي

كاديمية فصول تعليم نظامي تركز على زيادة املحصلة اال
على التطبيقية من قراءة وكتابة ورياضيات والتدريب

ضافة الى تطبيقاتها املعيشية واالجتماعية واملهنية باإل 
.للعلوم والديناالثرائيةاستمرار البرامج 

14: أيام باألسبوع      عدد املستفيدين5: عدد األيام
مستفيد

سنة18إلى 12من : الفئة العمرية

ريال541,638: امليزانية

شركة جرير -الخزف السعودي: الشركاء الداعمون 
لالستثمار

تأهيل منهي للطالب من عمر الثامنة عشر برنامج 
للحصول على تدريب منهي حسب املهام الفردية 

.والوظيفية املناسبة لكل فرد

أيام باألسبوع      5: عدد األيام

مستفيدين7: عدد املستفيدين

سنة 21إلى 18من : الفئة العمرية

ريال293,387: امليزانية

البنك العربي -اسمنت اليمامة: الشركاء الداعمون 
شركة الوفاق لتأجير السيارات-الوطني

ابة فصول نظامية للتعليم األكاديمي بالقراءة والكت
دراته والرياضيات واملعارف العلمية و الدينية كل حسب ق

واحتياجاته

أيام باألسبوع5: عدد األيام

مستفيد36: عدد املستفيدين

سنة 12إلى 4من : الفئة العمرية

ريال1,421,800: امليزانية

طنيالو البنك العربي -أسمنت اليمامة: الشركاء الداعمون 

.الوفاق لتأجير السياراتشركة -
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الخدمات املتكاملة
توفير املعلومات والتوجيه برنامج تعديل السلوكخدمات اإلرشاد

لتعامل تقديم الدعم واإلرشاد االجتماعي والنفس ي لألسر ل
فل مع الضغوط األسرية واملعيشية الناتجة عن وجود ط

.ذو احتياج خاص

(.مرتين في األسبوع)جلسات ٤: عدد األيام

مستفيد33: عدد املستفيدين

.األعمارجميع: الفئة العمرية

اذ توفير املعلومات التي تساعد أولياء األمور التخ
حتياجات القرارات املناسبة ألبنائهم وذلك فيما يخص اال 

ت في كافة والخدمات املتوفرة في املجتمع توفير املعلوما
.الهمالجوانب التعليمية والتأهيلية التي تخص أطف

 : عدد األيام
ً
.بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا

مستفيد173: عدد املستفيدين

جميع األعمار: الفئة العمرية

يالر 110,000: امليزانية

لدى برنامج فردي لتعديل األنماط السلوكية السلبية
عداد األطفال ويتم بالعمل مع األسرة لدراسة املشكلة و إ
ة خطة لتطوير نمط تفاعلي إيجابي بين أفراد األسر 
.  كيفواالطفال لبناء و تحسين قدرتهم على التعلم والت

جلسة إلى جلستين : عدد األيام

مستفيد2: عدد املستفيدين

جميع األعمار                 : الفئة العمرية

ريال15,000: امليزانية
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م2018املخدومين في الجمعية أعداد 
طالب أباء أمهات البرنامج والخدمة

0 41 132 املعلومات والتوجيهخدمات

206 0 202 **خدمات التأهيل 

94 1 293 **البرامج األسرية 

57 0 0 *فصول تعليمية

37 0 37 الزيارات املنزليةخدمات

28 0 0 نقل طلبه

0 0 50 ربرنامج الدعم و التدريب املكثف لألس

422 42 714 اإلجمالي

1178 اجمالي املستفيدين حسب الخدمات

499 األفراد املستفيدينعدد

22املزيد من التفاصيل في صفحة 
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4

خبرات جمعية دسكا

ة و من توفير برامج متكاملة لألطفال وأسرهم منذ الوالدتمكنا 
ة خيريكمؤسسة استمرينا في العمل بشكل مستقر و متنامي 

 في 17عالية ملدة متخصصة بطاقم سعودي ذو خبرة وكفاءة 
ً
عاما

مدينة الرياض 

يد منطقة لدينا الخبرة العملية واملعارف لتوسيع خدماتنا لكافة موال
الرياض من خالل  مرحلة التدخل املبكر 

Out Reachبتوسيع نطاق الخدمات الى الرعاية الخارجية قمنا 
من تعاني والقيام بدور فعال في تدريب وتطوير املناطق األخرى والتي

قصور شديد في الخدمات 
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عام  و تلقت عدد من 13التحقت ريم الجمل بالجمعية ملدة 
ة الخدمات تمكنت بعدها من الحصول على  وظيفة مساعد

2018معلمة عام 

أعضاء الجمعية العمومية 
عضو عامل 85
عضو منتسب 24

عضو طالب5

:املسؤوليات التي يمارسها األعضاءأهم 

.ةالجسد الرقابي و التشريعي األساس ي للجمعي•

.اجتماعية فاعلةحشد القوى و تشكيل شبكة •

.املساهمة في دعم املوارد املالية و التبرعات•

.التطوع في اللجان و اَلعمال•

.تشكيل مجلس إدارة الجمعية•

.العمل التطوعي في الجمعية•

:  أنواع العضوية

عامل   عضو •

منتسب    عضو •

طالبعضو •

18



سلطانمحمد بن هسار .أ○

ساره عبدالعزيز الراشد.أ○

البرقاوي سامية يوسف .أ○

معطيأبو عبد هللا سعد . د○

سعود محمد بن هاجد.أ○

سعيد بن ابراهم آل حسين.أ○

سلطانبن سلطانة محمد .أ○

الدريسشيخة محمد .أ○

طارق زيد الفياض.م○

عبد الصمد أبو بكر باوزير.أ○

عبدالسالم مزروع املزروع.م○

عبدهللا احمد املانع.أ○

عبير عبد العزيز آل الشيخ .أ○

الدخيلعفاف بنت عبدهللا .أ○

بنت أديب سالمةعواطف . د○

وافشالفادية محي الدين .أ○

السيففاطمة عبدهللا .أ○

الدويشعبد الرحمن فراس .أ○

فهد القصيبيفواز .أ○

الدغيثرقماش محمد .أ○

العليانسليمان لبنى .أ○

لطيفة سليمان الكليبي.أ○

لطيفة صالح العبدالقادر.أ○

ليلى عبدالعزيز الراشد.أ○

محمد عليان العليان.أ○

محمد فهد الحكير.أ○

مرام بهاء الدين خاشقجي.أ○

مرام عبدهللا الضلعان.أ○

مراد الشربينيمريم . د○

مساعد عبدهللا العيس ى.م○

الدغيثرمضاوي محمد .أ○

القاض يمنال محمد .أ○

منيرة بنت سعد الفهيد.أ○

الخضيري منيرة صالح .أ○

الجعفري عبد الرحمن منيرة . د○

العميرمنيرة عبدالعزيز .أ○

مها فهد الدغيثر.أ○

مها محمد الجميح.أ○

البكرموض ي راشد .أ○

العيس ىعبدالعزيز مي . د○

مي عوض الرشيدي.أ○

ناصر علي املهيدب.أ○

سليمان صالح الثنياننوال .أ○

نوال عثمان العبدالجبار.أ○

ابراهيم الناصر الصوياننورة . د○

نورة بنت عبدهللا الفايز.أ○

نورة ثالب مهنا السبيعي.أ○

دسمو األميرة نورة خالد عبدهللا آل سعو ○

العبيكاننورة عبدالعزيز .أ○

الخلفنورة عبدهللا .أ○

نورة عبدهللا القحطاني.أ○

هدى مكو عبد الرزاق بخش.أ○

طالبآل هند راشد .أ○

هند عبدالعزيز الحسيني.أ○

مبارك باخشوينهند . د○

هيفاء فيصل بن غشيان.أ○

سلطانبن هيفاء محمد .أ○

وفاء عبدالعزيز الحكير.أ○

الدباغعمار ياسر . د○

القطانفيصل وائل .أ○

الزعيمإحسان عبد املجيد .أ○

عبدهللا القبالنبدرية .أ○

خالد محمد الغامدي.أ○

الرشيدريم محمد .أ○

زهور محمد بن هادي.أ○

زينب عباس زاهد.أ○

سلمى مريع العمري .أ○

عبدهللا عايض املطيري .د○

علي سليمان املعارك .أ○

الشعالن عبدهللا عون . د○

فاطمة فهد العجاجي.أ○

فريدة عبدهللا الخيال.أ○

محمد صالح الخزاعي.أ○

العجميمعيض محمد .أ○

الطريفمنى حمد .أ○

زكي الهاشميابتسام.أ○

صالح الصانعابتسام.أ○

محمد الزهرانياحمد.أ○

أحمد سعود الحربي .أ○

عبدهللا القحطاني أحمد . د○

احمد ابانميزهار . د○

اضواء سعد اليوسف .أ○

الجوهرة مهنا املهنا.أ○

النملة الدانة عبدالعزيز .أ○

امل محمد سابق.أ○

عبدالعزيز الراشداماني .أ○

عبدالرحمن القفيديايمان .د○

أحمد عبد الرحمن محمد .أ○

بسمة سعد اليوسف.أ○

بندر ربيعان الربيعان.أ○

شيخثريا عابد .أ○

الصالحجواهر عثمان .أ○

العادلخاتون مقباس .أ○

دينا محمد العنقري .أ○

رانيا محمود نشار.أ○

ريم سعد اليوسف .أ○

ريم محمد الحنتوش ي .أ○

سارة صالح الراشد.أ○

أسماء  أعضاء الجمعية العمومية 
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عشرة إلى خمسة عشر سنة

o ابراهيم القرعاوي مها

oبدور عبدهللا السليم

o الخاليفةعالء خليل

oسلطان العتيبينفالء

o الفضليةالعنود سعد

سنواتثالث إلى خمس 

o الشايعهللاعبدنجد

o فاطمة محمد هزازي

o اليوسفندى منصور

o أيمان يوسف العصيري

oريم عبدالعزيز الفهيد

oسارة عبدالرحمن القباني

ستة عشر سنة فأكثر

o سلمان الغانمسوزان

oعفاف صالح بابكر

oوف عبدالعزيز املنيفن

سنواتأقل من ثالث 

باحميدنبيل بسمة ○

مي سعد الكثيري ○

غادة إبراهيم املهناء○

اليحيوي ء مجدي اال○

شهد الفي العنزي ○

الزايدعبدهللاخولة ○

الشبيكياشواق مهنا ○

احمد الزهرانياالء○

شلهوبسارا فهد بن ○

إبراهيم الغمياننجالء ○

ريما خالد السناني○

مشاعل خالد املعجل○

أسماء فاهد الشهراني○

عبير عبدهللا العبدان○

نوف محمد السبعان○

مي يوسف أبو فضالة○

رند عبدهللا السويل○

سعيد العصيميأحالم ○

علي املالكيعزيزة ○

العمرو رباب عبدالعزيز ○

الشبيكينسيبة وليد ○

نوره عبدالعزيز املزروع○

الزهراء توفيق الشمس○

الجويهلحصة راشد ○

أماني مبارك الشهراني○

عود املقبلسعهود ○

ميثاء مبارك الدوسري ○

خمس إلى عشر سنوات

o املنيفعبدالعزيز ياسمين

o السيد عبداملقصودأماني

o احمد عبدوسميرة

oلطيفة محمد الراض ي

o أمل نصر فداوي

o العمرانلولوة عبدالعزيز

o النفيسةهيا حسين

o الحزيمعائشة عادل

أسماء  موظفين  الجمعية
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املستفيدين حسب الرسوم و املواطنة 
قيمين

ُ
عدد امل عدد املواطنين 

الخدمة
برسوم برسوم مخفضة معفي برسوم برسوم مخفضة إجماليمعفي

173 29 144 خدمات املعلومات والتوجيه

141 19 7 20 90 0 5 خدمات العالج الطبيعي

124 30 21 4 53 14 2 خدمات تطوير كفاءة التواصل اللغوي 

30 0 5 3 21 1 0 خدمات التدريب على النطق 

2 0 0 0 0 2 0 برنامج تعديل السلوك

48 0 14 2 0 24 8 برنامج التدريب على استخدام الحمام

113 17 8 8 48 28 4 خدمات العالج  الحركي الدقيق

9 0 0 2 1 6 0 برنامج  التدريب املنزلي

50 0 0 0 0 0 0 لألسر برنامج الدعم  والتدريب املكثف 

33 0 7 0 0 23 2 خدمات  االرشاد

74 0 0 20 0 0 54 خدمات الزيارات  املنزلية

72 0 6 4 6 56 0 "مجموعات الرضع"تدريب أمهات 

60 0 6 4 2 44 4 "جلسات فردية "فردي -تدريب أمهات 

36 0 5 1 30 0 0 فصول تعليم الطفولة املبكرة

14 0 1 2 11 0 0 فصول التعليم الوظيفي

7 0 0 0 7 0 0 فصول االعداد للوظيفة 

27 13 0 0 14 0 0 خدمات اعارة  األلعاب 

137 18 0 0 119 0 0 خدمات املكتبة  املتخصصة

28 5 0 0 23 0 0 نقل الطلبة

1178 102 80 99 425 198 223 اجمالي املستفيدين 
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2018املؤشرات املالية لعام 
يةأنشطة الخدمات التعليمية والتأهيلمصروفات

33.81% فصول دراسية

16.43% تدريب أمهات

1.87% إرشاد وتعديل وسلوك

12.61% برامج منزلية

24.10% يقبرامج العالج الطبيعي والحركي الدق

11.17% برنامج تدريب اللغة والنطق

83.29% املجموع

مصروفات إدارية وعمومية

7.94% املصروفات اإلدارية

4.01% مصاريف تنمية اإليرادات

4.76% مصاريف مشاريع 

16.71% املجموع

100% اإلجمالي
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الداعمين املستمرين 
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املــــــــــــــــــــــــشاركـــــــــــــــــــين

23



24



2018القوائم املالية 
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أرقام الحسابات

SA56 55 00 000 00 655 423 00152 يالبنك الفرنس 

SA381 000 00 2234 7225 000 100 البنك األهلي

SA35 20 00 000 212 052 152 9901 بنك الرياض

SA634 500 00 00 001 6210 28001 بنك ساب

SA38 80 000 446 608 010 034 009 مصرف الراجحي

SA26 400 000 0000 700 700 7074 بنك سامبا

SA23 5000 0000 0101 9733 4007 األول بنك

SA69 6000 0000 0166 4466 0001 الجزيرةبنك

SA92 1500 09991 290 0709 0007 البالدبنك
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!الفرق دعمك يحدث 

جمعية دسكا تعتمد على التبرعات 
 % 20الصغيرة بنسبة 

ً
سنويا

سالة رسل ر ا
5144إلى 1بالرقم 

هللة40ب تبرعلل

في اليوم

دع الباقي لهم

بالهلل تبرع 
و كارفور العثيمفي 

نقاط بنك 
اَلستثمار 

في استبدال نقاطك 
برنامج واو للتبرع 

للجمعية

حول  صدقتك

عن طريق 
حسابك البنكي
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية 


