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من نحن
دسكا مؤسسة خيرية تعمل بترخيص جمعية خيرية رقم ( )197من قبل وزارة
املوارد البشرية و التنمية االجتماعية .تعمل على تقديم مجموعة متكاملة
وشاملة من الخدمات ضمن استراتيجية طويلة األمد لتحقيق فرق نوعي على
مستوى الخدمات والبرامج املقدمة لألطفال ذوي تثلث الصبغية  21وأسرهم
حيث تم تطوير أساليب ونماذج عمل تتناسب مع احتياجات املجتمع املحلي
واإلمكانيات املتاحة وتم االعتماد على األساليب العلمية الحديثة في التخطيط
والتنفيذ لكافة عناصر الخدمات.

غايتنا هي  :تأسيس بيت خبرة محلي في
تمكين األفراد من ذوي القصورالعقلي
خالل األعماراملختلفة وبالعمل مع أسرهم
ومجتمعهم املحلي.
الحوكمة :حصلت الجمعية على تقييم
 %100في تقييمات برنامج مكين

التميزوالتأسيس
تبنت دسكا التقويم والتطوير املستمر كأسلوب ومنهجية عمل دائمة بما
يضمن الحفاظ على املستوى الرفيع للخدمات ومواكبة التطور العلمي
واألبحاث في مجال تطوير خططها وتقييم برامجها التأهيلية والتدريبية
املتنوعة ،إلى جانب توثيق أدوات العمل وإعداد األدلة االسترشادية واملرجعية
لرصد وتوثيق وتعميم تجربة الجمعية ومحصلتها العملية في هذا املجال.

3

لحوكمة الجمعيات األهلية للربع الثاني
من العام.
نخدم اآلن معدل  658مستفيد سنويا
نقدم لهم  973برنامج خدمي.

تقدم الجمعية برامج االعداد للوظيفة
للفتيات من ذوي متالزمة داون.
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حالة متالزمة داون " تثلث الصبغية"21
كان يعرف قديما بـاملرض «املنغولي» وهو اسم خاطئ وال ينبغي استخدامه ألنه مبني على أفكار
عنصرية خاطئة .تغير االسم إلى «متالزمة داون» نسبة للعالم داون الذي وصف الحالة ،ولكن
في الحقيقة فإن االسم املستخدم علميا هو "تثلث الصبغية "21يمكن لألطفال تحقيق
ُ
االنخراط االجتماعي الكامل عند توفر التوجيه املناسب ألفراد أسرهم ومجتمعهم.
ُ
يتميزكل فرد بحالة تثلث الصبغية بشخصيته الخاصة ومثل الجميع فهو يشبه أسرته
و أفراد عائالت مثل أي طفل آخر.
البرامج الفردية املناسبة ملستوياتهم الفردية تمكنهم من تعلم املبادئ األساسية للقراءة
والرياضيات ومهارات التعبير املناسبة لتحقيق استقالليتهم املعيشية في املستقبل.

مخطط افتراض ي لكروموسومات 19,20,21 ,18
تركيب املادة الجينية بدون ثلث الصبغية

الزوج  21يظهر تثلث صبغي

الزوج  21يظهر تثلث صبغي
www.dsca.org.saللمزيد من املعلومات عن تثلث الصبغية 21

نايل و ريان

4

ب

األهداف و القيم
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
الخصوصية عن النبي ﷺ« من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار» رواه أبو داود.

 .1تطويروتوفيرخدمات التدريب واملعلومات ألسر

األطفال.

الرؤية

 .2توفيرخدمات التعليم والتأهيل للمراحل العمرية

َ
َّ
َ
َ
ُ
املصداقية والخيرية عن النبي ﷺ " :أحب الناس إلى للا أنفعهم للناس"

املختلفة.

 .3تمويل خدمات التأهيل والرعاية الصحية

املحاسبة والشفافية

واالحتياجات املختلفة لألطفال وأسرهم.
 .4تطويراملواد والبرامج التدريبية العملية لتأهيل

الفعالية

املدربين واملدرسين مهنيا في املجال.

املسئولية
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عن النبي ﷺ ،قال «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ،فإن استطاع أال تقوم حتى يغرسها فليغرسها»

فالصالحيات املطلقة والسرية مفسدة لألنفس مقوضه للعمل

املال أمانة في عنق من صرفه ومن اكتسب به أجره والعمل بنية مخلصة يؤجر به املرء.

َّ
َ
عن النبي ﷺ "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

 01مجلس اإلدارة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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د.حصة محمد آل الشيخ /رئيس مجلس اإلدارة
أ .سامي عبدالرحمن البواردي /نائب رئيس مجلس اإلدارة
أ .لين محمد فليفل /عضو مجلس اإلدارة و أمين الصندوق
د .نورة عبدللا النعيم /عضو مجلس اإلدارة
أ .نواف مساعد الدهمش /عضو مجلس اإلدارة
أ.د .انتصار سليمان السحيباني /عضو مجلس اإلدارة
أ .عالء عبدللا الهاشم /عضو مجلس اإلدارة
أ .ملى عمر العقاد /عضو مجلس اإلدارة
د .علي إبراهيم الفرحان /عضو مجلس اإلدارة

•
•
•
•
•

مجلس اإلدارة

املكتب التنفيذي

األمين العام

اإلدارة املالية
والخدمات املساندة

أهم مهام و أعمال مجلس اإلدارة خالل عام 2019
•
•

الجمعية
العمومية

وحدة تنمية املوارد
املالية

عقد مجلس اإلدارة أربع اجتماعات نظامية خالل العام
اعتماد خطط عمل الجمعية االستراتيجية والتنفيذية ومتابعة تنفيذها.
اعتماد معايير الحوكمة و الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند
الحاجة.
اإلشراف على السياسات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح املنظمة للعمل و املحققة لإلفصاح
و النشر
اعتماد املوازنات التقديرية و الحسابات الختامية والتقارير املالية املدققة و التقرير السنوي وإقرارها من
الجمعية العمومية و متابعة نشرها ورفعها للجهات اإلشرافية.
إصدار قرارات التفويض و التكليف لألعمال التي تعتبر من مسؤوليات مجلس اإلدارة نظاما.
دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد و اإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات كال من الجمعية العمومية
واملراجع الخارجي و الجهة املشرفة.
استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة في هذا الشأن.

الهيكل التنظيمي

وحدة الجودة
والتطوير
اإلدارة التأهيلية
والتعليمية

قسم املوارد
البشرية

خدمات
املستفيدين

قسم املحاسبة
واملالية

خدمات التأهيل

قسم الخدمات
املساندة
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الخدمات األسرية
والرضع
الطفولة املبكرة
والتعليم الوظيفي
املعلومات واملكتبة

األمين العام ملجلس اإلدارة
أ .سـوزان سلمـان الغ ـانم
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دسكا خالل عام 2019

خدمنا

658

شاركنا في

72

ساهم معنا

733

نفذنا

7

6

طفل و اسرة و مختص

نشاط خارجي
متطوع و متطوعة
ورش تدريبية في املناطق

ملخص املخدومين في الجمعية 2019م
أمهات

أباء

طالب

البرنامج والخدمة
خدمات املعلومات والتوجيه

106

35

0

خدمات التأهيل

91

0

198

البرامج األسرية و الزيارات املنزلية

82

0

84

فصول تعليمية

0

0

53

نقل طلبه

0

0

29

برنامج الدعم و الورش التدريبية في املناطق

192

93

10

اإلجمالي

471

128

374

اجمالي املستفيدين حسب الخدمات
عدد األفراد املستفيدين

973
658

8

الورش التدريبية واملناطق التي عقدت بها

عدد السكان  133,285نسمة
تبعد عن الرياض  190كيلو متر
عدد السكان  72,000نسمة
تبعد عن الرياض  270كيلو متر

احصائيات الحضور
42

الحضور الفعلي ورشة تطوير مهارات اللغة
والتواصل

38
66
عدد السكان  332,243نسمة
تبعد عن الرياض  85كيلو متر

45

الحضور الفعلي ورشة التعليم األكاديمي -
تعليم الرياضيات

22
29
70

9

60

50

40

20 30
الخرج

0 10
املجمعة

الزلفي

خدماتنا عام 2019
 01فصول التعليم الوظيفي
عدد املستفيدين16 :

فصول تعليم نظامي تركز على زيادة املحصلة االكاديمية التطبيقية من
قراءة وكتابة ورياضيات والتدريب على تطبيقاتها املعيشية و االجتماعية
واملهنية باإلضافة إلى استمرار البرنامج اإلثرائي للعلوم والدين.
عدد األيام 5 :أيام باألسبوع  -نظام مدرس ي
الفئة العمرية :من  12إلى  18سنة
الشررركاء الررداعمون:الخــزف الســعودي  -أســرة العقيــل -وعــدد مــن فــاعلين
الخير و كفالء للطالب.
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البرامج األسرية و الزيارات املنزلية
عدد املستفيدين166 :

برامج تدريب لألمهات و األسر يـقدم داخل املركز أو في املنزل بهدف
تطوير مهارات التفاعل الوالدي أو التدريب املوجه لالبن لتحسين
مستوى أداءه ومتطلبات املعيشة اليومية بما يتناسب مع الظروف
املعيشية و يقوم الفريق بإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية املناسبة
حسب أفضل املمارسات العاملية.
الفئة العمرية :جميع األعمار.
الشركاء الداعمون أرامكو السعودية و عدد من فاعلين الخير و التبرعات
الصغيرة.

02

فصول تعليم الطفولة املبكرة
عدد املستفيدين34 :

فصول نظامية للتعليم األكاديمي بالقراءة والكتابة والرياضيات واملعـارف العلميـة و
الدينية كل حسب قدراته واحتياجاته.
عدد األيام5 :أيام باألسبوع  -نظام مدرس ي
الفئة العمرية :من  4الى  12سنة
الشررركاء الررداعمون:اســمنت اليمامــة-البنــب العرطــي الــوطني -شــركة الوفــاق لتــأجير
السيارات و عدد من فاعلين الخير و الكفالء و التبرعات العامة

04

فصول اإلعداد للوظيفة
عدد املستفيدين3 :

برن ــامج تأهي ــل م ــي للط ــالب م ــن عم ــر الثامن ــة عش ــر للحص ــول عل ــى ت ــدريب م ــي
حسب املهام الفردية والوظيفية املناسبة لكل فرد.
عدد األيام5 :أيام باألسبوع  -نظام مدرس ي
الفئة العمرية :من  18الى  30سنة
الشر ررركاء الر ررداعمون:اسـ ــمنت اليمامـ ــة-البنـ ــب العرطـ ــي الـ ــوطني  -شـ ــركة الوف ـ ـاق
لتأجير السيارات.
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خدماتنا عام 2019
 05العالج الحركي الدقيق
عدد املستفيدين50 :

تهدف لتطوير مهارات التأزر الحركي
والحس ي عن طريق بناء التدريب املوجه
والتحليل املنظم للمهام املعيشية والعملية
للفرد بما يناسبه.
عدد األيام :جلسة إلى جلستين أسبوعيا.
الفئة العمرية :جميع األعمار
يتم توفيرالكفاالت الفردية لكل حالة من قبل فاعلين الخير.

 06التدريب على النطق
عدد املستفيدين41 :

تدريبات فردية لألطفال باإلضافة لتوفير
تمارين منزلية مع توجيهات لألسرة لتحسين
قدرة الطفل على الكالم ووضوح مخارج
الحروف.
ع رردد األيام :جلسة إلى جلستين أسبوعيا أو
في الشهر.
الفئة العمرية 4 :سنوات فما فوق
يتم توفيرالكفاالت الفردية لكل حالة من قبل فاعلين الخير.

07
التدريب على استخدام الحمام
عدد املستفيدين16 :

خدمة تقدم ملساعدة األسر في تحقيق مهاره
االستقاللية الذاتية للطفل عند استخدام
الحمام.
عدد األيام :مرة إلى مرتين باألسبوع.
الفئة العمرية :من عمر  6شهور حتى 15
سنة

08
تأهيل العالج الطبيعي
عدد املستفيدين83 :

برنامج تأهيلي متكامل لتحقيق النمو
العضلي األمثل حسب احتياجات الطفل
سواء ملهارات ما قبل املش ي أو ما بعده
كما يتم تدريب األم/األسرة على تنفيذ
البرنامج منزليا.
عدد األيام :مرة إلى مرتين باألسبوع.
الفئة العمرية :من عمر  6شهور حتى 15
سنة
يتم توفيرالكفاالت الفردية لكل حالة من قبل فاعلين الخير.
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خدماتنا عام 2019
 09تدريب أمهات«مجموعات الرضع»
عدد املستفيدين78 :

بهدف دعم عملية التعلم لدى الطفل في إطار
التفاعل الصحي بين الطفل وأفراد أسرتة
وضمن النظام املعيش ي لألسرة.
عدد األيام :جلسة إلى جلستين أسبوعيا أو في
الشهر
الفئة العمرية :منذ الوالدة حتى عمر  ٤سنوات
و يمول البرنامج عدد من الشركات و
الكافلين

10

تطويركفاءة التواصل اللغوي
عدد املستفيدين117 :

برنامج فردي لتطوير املهارات اللغوية والتواصلية
للطفل من خالل جلسات يومية أو أسبوعية و
يتم تفعيل أهداف الطالب املستفيد من هذه
الخدمة ضمن أنشطته الصفية او من خالل
الواجبات املنزلية.
عدد األيام :جلسة إلى جلستين أسبوعيا أو في
الشهر.
الفئة العمرية :جميع األعمار
الشركاء الداعمون :شركة الرياض العاملية
لألغذية "ماكدونالدز"

 11الدعم و ورش التدريب
عدد املستفيدين295 :

تقديم املعلومات والتوجيهات في الورش تدريبية وتأهيلية تخصصية من قبل فريق متعدد التخصصات
تقدم لبناء القدرات والطاقات لدى األهالي والعاملين مع فئة ذوي متالزمة داون .في حال توفر ممول لهذه
الدورات يتم تنفيذ شق الورش ملجموعات من االسر و يتم التركيز فيها على املواضيع ذات األولوية لهم.
أما الدعم فهو يوفر بشكر فردي و مباشر سواء عن طريق الهاتف او بشكل مباشر في الزيارات الخارجية
او بحضور االسرة الى املركز على شق نظري من وشق عملي لتقييم مهارات التفاعل الوالدي واملستوى
النمائي العام للطفل لتحدد أولويات التدريب لألسرة والطفل وتقديم التوصيات املناسبة.
الشركاء للبرنامج هم شركة الرياض للتغذية
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أسماء أعضاء الجمعية العمومية
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د .أزهار أحمد ابانمي

أ.اضواء سعد اليوسف
أ.الجوهرة مهنا املهنا
أ.الدانة عبدالعزيز النملة
أ.أمل محمد سابق
أ.أماني عبدالعزيز الراشد
د.ايمان عبدالرحمن القفيدي

أ.أحمد عبد الرحمن محمد
أ.بسمة سعد اليوسف
أ.بندر ربيعان الربيعان
أ.ثريا عابد شيخ
أ.جواهر عثمان الصالح
أ.خاتون مقباس العادل

أ.دينا محمد العنقري
أ.رانيا محمود نشار
أ.ريم سعد اليوسف
أ.ريم محمد الحنتوش ي
أ.سارة صالح الراشد
د .أحمد عبدللا القحطاني
أ .أحمد سعود الحرطي























أ.ساره محمد بن سلطان

أ.ساره عبدالعزيز الراشد
أ.سامية يوسف البرقاوي
د .سعد عبد للا أبو معطي
أ.سعود محمد بن هاجد
أ.سعيد بن ابراهم آل حسين
أ.سلطانة محمد بن سلطان

أ.شيخة محمد الدريس
م.طارق زيد الفياض
أ.عبد الصمد أبو بكر باوزير
م.عبدالسالم مزروع املزروع
أ.عبدللا احمد املانع
أ.عبير عبد العزيز آل الشيخ
أ.عفاف بنت عبدللا الدخيل
د .عواطف بنت أديب سالمة
أ.فادية محي الدين الشواف
أ.فاطمة عبدللا السيف
أ.فراس عبد الرحمن الدويش
أ .فواز فهد القصيبي
أ.قماش محمد الدغيثر
أ.ناصر علي املهيدب























أ.لبنى سليمان العليان

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 عبدللا الضلعان
د .مريم مراد الشربيني
م.مساعد عبدللا العيس ى
أ.مضاوي محمد الدغيثر
أ.منال محمد القاض ي
أ.منيرة بنت سعد الفهيد
أ.منيرة صالح الخضيري
د .منيرة عبد الرحمن الجعفري
أ.منيرة عبدالعزيز العمير
أ.مها فهد الدغيثر
أ.مها محمد الجميح
أ.موض ي راشد البكر
د .مي عبدالعزيز العيس ى
د .لؤي وائل القطان




















أ.نوال سليمان صالح الثنيان

أ.نوال عثمان العبدالجبار
د .نورة ابراهيم الناصر الصويان
أ.نورة بنت عبدللا الفايز
أ.نورة ثالب مهنا السبيعي
سمو األميرة نورة خالد آل سعود

أ.نورة عبدالعزيز العبيكان
أ.نورة عبدللا الخلف
أ.نورة عبدللا القحطاني
أ.هدى مكو عبد الرزاق بخش
أ.هند راشد آل طالب

أ.هند عبدالعزيز الحسيني
د .هند مبارك باخشوين
أ.هيفاء فيصل بن غشيان
أ.وفاء عبدالعزيز الحكير
د .ياسر عمار الدباغ

أ.فيصل وائل القطان
أ.إحسان عبد املجيد الزعيم





















أ.بدرية عبدللا القبالن
أ.خالد محمد الغامدي
أ.ريم محمد الرشيد
أ.زهور محمد بن هادي

أ.زينب عباس زاهد
أ.سلمى مريع العمري
د.عبدللا عايض املطيري
أ.علي سليمان املعارك
د .عون عبدللا الشعالن

أ.فاطمة فهد العجاجي
أ.فريدة عبدللا الخيال
أ.محمد صالح الخزاعي
أ.معيض محمد العجمي
أ.منى حمد الطريف

أ.ابتسام زكي الهاشمي
أ.ابتسام صالح الصانع
أ.أحمد محمد الزهراني
أ.هيفاء محمد بن سلطان
أ.مي عوض الرشيدي

أعضاء الجمعية العمومية
أهم املسؤوليات التي يمارسها األعضاء:
الجسد الرقاطي و التشريعي األساس ي للجمعية.
املساهمة في دعم املوارد املالية و التبرعات.
التطوع في اللجان و األعمال.

تشكيل مجلس إدارة الجمعية.
العمل التطوعي في الجمعية.

حشد القوى و تشكيل شبكة اجتماعية فاعلة.
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فريق دسكا لعام 2019م

أكثر من
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أكثر من
3
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سوزان سلمان الغانم
عفاف صالح بابكر

أكثر من
10

نوف عبدالعزيز املنيف

نجد عبد للا الشايع
فاطمة محمد هزازي
ندى منصور اليوسف
أيمان يوسف العصيري
ريم عبدالعزيز الفهيد

سارة عبدالرحمن القباني

أقل من
3














مها ابراهيم القرعاوي

أكثر من
5

بدور عبدللا السليم
عالء خليل الخاليفة
نفالء سلطان العتيبي






ياسمين عبدالعزيز املنيف
أماني السيد عبداملقصود
سميرة احمد عبدو

لطيفة محمد الراض ي






أمل نصر فداوي
لولوة عبدالعزيز العمران
هيا حسين النفيسة

عائشة عادل الحزيم

العنود سعد الفضلية

بسمة نبيل باحميد
مي سعد الكثيري
غادة إبراهيم املهناء
شهد الفي العنزي

أماني مبارك الشهراني
اشواق مهنا الشبيكي
االء احمد الزهراني









سارا فهد بن شلهوب
نجالء إبراهيم الغميان
ريما خالد السناني
مشاعل خالد املعجل

أسماء فاهد الشهراني
عبير عبدللا العبدان
نوف محمد السبعان









مي يوسف أبو فضالة
رند عبدللا السويل
أحالم سعيد العصيمي
عزيزة علي املالكي

رباب عبدالعزيز العمرو
نسيبة وليد الشبيكي
نوره عبدالعزيز املزروع







الزهراء توفيق الشمس
حصة راشد الجويهل
عهود سعود املقبل
ميثاء مبارك الدوسري

املؤشرات املالية لعام 2019
مصروفات و مساعدات
مصروفات
فصول دراسية

34.97%

تدريب أمهات

16.07%

إرشاد وتعديل وسلوك

2.22%

برامج منزلية

11.18%

برامج العالج الطبيعي والحركي الدقيق

21.24%

برنامج تدريب اللغة والنطق

14.32%

املجموع

81.26%
مصروفات إدارية تشغيلية
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املصروفات اإلدارية

7.98%

مصاريف تنمية اإليرادات

5.89%

مصاريف مشاريع

4.87%

املجموع

18.74%

اإلجمالي

100%

16

القوائم املالية 2019

17

القوائم املالية 2019

18

بدعمكم نستمر

19

املشاركين
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البنك
مصرف الراجحي

الفرع

رقم الحساب مع اآليبان

املزرعة

SA85 80 000 446 608 010 035 006
حساب الزكاة

بنك الجزيرة

العليا

بنك البالد

التخصص ي

SA92 1500 09991 290 0709 0007

البنك الفرنس ي

العليا

SA56 55 00 000 00 655 423 00 152

البنك األهلي

الجامعة

SA381 000 00 2234 7225 000 100

بنك الرياض

التخصص ي

SA69 6000 0000 0166 4466 0001

SA35 20 00 000 212 052 152 9901

اسم املستفيد :الجمعية الخيرية ملتالزمة داون
Down Syndrome Charitable Association
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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َ
قال ﷺ :تصدقوا قبل أال تصدقوا ،تصدق رجل من ديناره ،تصدق رجل من درهمه ،تصدق رجل من بره،
ً
تصدق رجل من تمره ،من شعيره ،ال تحقرن شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة [رواه مسلم.]1017 :

ً
جمعية دسكا تعتمد على التبرعات الصغيرة بنسبة  %20من تكلفة توفيرالخدمات التأهيلية لذوي متالزمة داون سنويا

خصص صدقتك و ما

أ رسل رسالة من

تجود به نفسك لدسكا

جوالك بالرقم  1الى

عن طريق حسابك

 5144ل ل تبرع ب 40

البنكي

هللة في اليوم

استبدال نقاطك في
برنامج واو للتبرع للجمعية
نقاط بنك االستثمار

دع الباقي لهم

العثيم رقم الهبة F11
اترك الباقي في كارفور
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وفقنا هللا و إياكم ملا فيه خيرهذا الوطن و أبناءه
24

