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من نحن 

يم حصلت الجمعية على تقي: الحوكمة

مكين  نامجفي تقييمات بر % 100

ثاني لحوكمة الجمعيات األهلية للربع ال

.من العام

سنويامستفيد658معدلاآلننخدم

.خدميبرنامج973لهمنقدم

في تأسيس بيت خبرة محلي: غايتنا هي 

يتمكين األفراد من ذوي القصور العقل

رهم خالل األعمار املختلفة وبالعمل مع أس

.ومجتمعهم املحلي

فة تقدم  الجمعية برامج االعداد للوظي

.للفتيات من ذوي متالزمة داون 

وزارةقبلمن(197)رقمخيريةجمعيةبترخيصتعملخيريةمؤسسةدسكا

كاملةمتمجموعةتقديمعلىعملت.االجتماعيةالتنميةوالبشريةاملوارد

علىوعينفرق لتحقيقاألمدطويلةاستراتيجيةضمنالخدماتمنوشاملة

وأسرهم21الصبغيةتثلثذوي لألطفالاملقدمةوالبرامجالخدماتمستوى 

املحلياملجتمعاحتياجاتمعتتناسبعملونماذجأساليبتطويرتمحيث

التخطيطيفالحديثةالعلميةاألساليبعلىاالعتمادوتماملتاحةواإلمكانيات

.الخدماتعناصرلكافةوالتنفيذ

بمامةدائعملومنهجيةكأسلوباملستمروالتطويرالتقويمدسكاتبنت

ميالعلالتطور ومواكبةللخدماتالرفيعاملستوى علىالحفاظيضمن

ريبيةوالتدالتأهيليةبرامجهاوتقييمخططهاتطويرمجالفيواألبحاث

ملرجعيةواسترشاديةاال األدلةوإعدادالعملأدواتتوثيقجانبإلىاملتنوعة،

.ملجالاهذافيالعمليةومحصلتهاالجمعيةتجربةوتعميموتوثيقلرصد

التميز والتأسيس
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"  21تثلث الصبغية" حالة متالزمة داون 

يظهر تثلث صبغي21الزوج 

19,20,21, 18مخطط افتراض ي لكروموسومات 

 يعرفكان
 
أفكارعلىبنيمألنهاستخدامهينبغيوالخاطئاسموهو«املنغولي»بـاملرضقديما

ولكنالة،الحوصفالذيداون للعالمنسبة«داون متالزمة»إلىاالسمتغير.خاطئةعنصرية

تحقيقلألطفاليمكن"21الصبغيةتثلث"هواعلمياملستخدماالسمفإنالحقيقةفي

سرهمألفراداملناسبالتوجيهتوفرعندالكاملاالجتماعياالنخراط
ُ
.مومجتمعهأ

سر هيشبوفهالجميعومثلالخاصةتهبشخصيالصبغيةتثلثبحالةدفر كليتميز 
ُ
هتأ

أفراد .آخرطفلأيمثلعائالتو
للقراءةاسيةاألساملبادئتعلممنتمكنهمالفرديةملستوياتهماملناسبةالفرديةالبرامج

.املستقبلفياملعيشيةاستقالليتهملتحقيقاملناسبةالتعبيرومهاراتوالرياضيات

21للمزيد من املعلومات عن تثلث الصبغية  www.dsca.org.sa

تركيب املادة الجينية بدون ثلث الصبغية

نايل و ريان 

يظهر تثلث صبغي21الزوج 
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األهداف و القيم 

الخصوصية 

  َعن  
ي  ب 
ُعهمللا  إلىالناس  أَحب  ":ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ

َ
"للناس  أنف

.رءاملال أمانة في عنق من صرفه ومن اكتسب به أجره والعمل بنية مخلصة يؤجر به امل

سر تطوير وتوفير خدمات التدريب واملعلومات أل 1.

.  األطفال

مرية توفير خدمات التعليم والتأهيل للمراحل الع2.

.املختلفة

تمويل خدمات التأهيل والرعاية الصحية 3.

.واالحتياجات املختلفة لألطفال وأسرهم

أهيل تطوير املواد والبرامج التدريبية العملية لت4.

.مهنيا في املجالاملدربين واملدرسين

  َعن  
ي  ب 
"رعيتهعنمسئول وكلكمراعكلكم"ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ

للعملمقوضهلألنفسمفسدةوالسريةاملطلقةفالصالحيات

  َعن  
ي  ب 
َر َمن  ملسو هيلع هللا ىلص»النَّ

َ
ظ
َ
ين َتاب  ف  يه  ك  خ 

َ
ر  أ

ي 
َ
غ ه  ب  ن 

 
ذ َماإ  نَّ إ 

َ
ُر ف

ُ
ظ يَين  ار  ف 

.داودأبورواه«النَّ

الرؤية 

املصداقية والخيرية

املحاسبة والشفافية 

الفعالية

املسئولية

  ن  عَ 
ي  ب 
اَل ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ

َ
ن  »ق اَمت  إ 

َ
 ق

ُ
اَعة يالسَّ م  َيد  َوف 

ُ
ك َحد 

َ
 أ

 
ة
َ
يل س 

َ
ن  ،ف إ 

َ
اعَ ف

َ
َتط  اس 

َّ
ال
َ
ُقومَ أ

َ
ىت ر َسهَ َحتَّ

 
َهااَيغ ر س 

 
َيغ
 
ل
َ
«ف
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.اعتماد خطط عمل الجمعية االستراتيجية  والتنفيذية ومتابعة تنفيذها•

ها وتعديلها عند اعتماد معايير الحوكمة و الهياكل التنظيمية  والوظيفية في الجمعية ومراقبة مدى فاعليت•
.الحاجة

حققة لإلفصاح اإلشراف على السياسات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح املنظمة للعمل و امل•
و النشر

نوي وإقرارها من اعتماد املوازنات التقديرية و الحسابات الختامية والتقارير املالية املدققة و التقرير الس•
.الجمعية العمومية و متابعة نشرها ورفعها للجهات اإلشرافية

• 
 
.إصدار قرارات التفويض و التكليف لألعمال التي تعتبر من مسؤوليات مجلس اإلدارة نظاما

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

.واملراجع الخارجي و الجهة املشرفة

.أناستيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة في هذا الش•

رئيس مجلس اإلدارة/ حصة محمد آل الشيخ.د•

ائب رئيس مجلس اإلدارةن/ سامي عبدالرحمن البواردي. أ•

و أمين الصندوق عضو مجلس اإلدارة/ لين محمد فليفل. أ•

عضو مجلس اإلدارة/ نورة عبدللا النعيم. د•

عضو مجلس اإلدارة/ نواف مساعد الدهمش. أ•

عضو مجلس اإلدارة/ انتصار سليمان السحيباني.د.أ•

عضو مجلس اإلدارة/ عالء عبدللا الهاشم. أ•

عضو مجلس اإلدارة/ ملى عمر العقاد. أ•

عضو مجلس اإلدارة/ علي إبراهيم الفرحان. د•

مجلس اإلدارة  01

03

02

انمــــان الغــوزان سلمـــس. أ

الهيكل التنظيمي

األمين العام ملجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة أربع اجتماعات نظامية خالل العام 

2019أهم مهام و أعمال مجلس اإلدارة خالل عام 
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الجمعية 
العمومية

مجلس اإلدارة

وحدة تنمية املوارد 
املالية

وحدة الجودة 
والتطوير

اإلدارة التأهيلية 
والتعليمية

اإلدارة املالية 
والخدمات املساندة

قسم املوارد 
البشرية

قسم املحاسبة 
واملالية

قسم الخدمات 
املساندة

ةاملعلومات واملكتب

خدمات التأهيل 
الطفولة املبكرة 
والتعليم الوظيفي

خدمات 
املستفيدين

الخدمات األسرية 
والرضع

األمين العام ذياملكتب التنفي



2019دسكا خالل عام 

نشاط خارجي 

متطوع و متطوعة  

72

ورش تدريبية في املناطق 6

طفل و اسرة و مختص

733

658

ساهم معنا 

نفذنا 

شاركنا في

خدمنا
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م2019املخدومين في الجمعية ملخص

طالب أباء أمهات البرنامج والخدمة

0 35 106 املعلومات والتوجيهخدمات

198 0 91 خدمات التأهيل

84 0 82 البرامج األسرية و الزيارات املنزلية 

53 0 0 فصول تعليمية

29 0 0 نقل طلبه

10 93 192 قاملناطالورش التدريبية فيبرنامج الدعم و 

374 128 471 اإلجمالي

973 اجمالي املستفيدين حسب الخدمات

658 األفراد املستفيدينعدد
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الورش التدريبية واملناطق التي عقدت بها

نسمة133,285عدد السكان  
كيلو متر190تبعد عن الرياض 

نسمة72,000السكانعدد 
كيلو متر270تبعد عن الرياض 

نسمة332,243عدد السكان 
كيلو متر85تبعد عن الرياض 

29

66

22

38

45

42

-ي الحضور الفعلي ورشة التعليم األكاديم

تعليم الرياضيات

ة الحضور الفعلي ورشة تطوير مهارات اللغ

والتواصل

0 10 20 30 40 50 60 70

احصائيات الحضور 

الزلفي املجمعة الخرج
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2019خدماتنا عام 

فصول تعليم الطفولة املبكرةفصول التعليم الوظيفي

فصول اإلعداد للوظيفة

م ــــي برنــــامج تأهيــــل م ــــي للطــــالب مــــن عمــــر الثامنــــة عشــــر للحصــــول علــــى تــــدريب
.حسب املهام الفردية والوظيفية املناسبة لكل فرد

نظام مدرس ي -أيام باألسبوع 5: عدد األيام
سنة30الى 18من : الفئة العمرية

اق شــــــركة الوفــــــ-البنــــــب العرطــــــي الــــــوطني -اســــــمنت اليمامــــــة:الشررررررركاء الررررررداعمون 
.لتأجير السيارات

عـارف العلميـة و فصول نظامية للتعليم األكاديمي بالقراءة والكتابة والرياضيات وامل
.الدينية كل حسب قدراته واحتياجاته

نظام مدرس ي -أيام باألسبوع 5: عدد األيام
سنة12الى 4من : الفئة العمرية

لتـــأجير شـــركة الوفـــاق-البنـــب العرطـــي الـــوطني-اســـمنت اليمامـــة:الشرررركاء الرررداعمون 
السيارات و عدد من فاعلين الخير و الكفالء و التبرعات العامة 

منبيقيةالتطاالكاديميةاملحصلةزيادةعلىتركزنظاميتعليمفصول 
االجتماعيةواملعيشيةتطبيقاتهاعلىوالتدريبورياضياتوكتابةقراءة

.ينوالدللعلوماإلثرائيالبرنامجاستمرارإلىباإلضافةواملهنية
نظام مدرس ي -أيام باألسبوع 5: عدد األيام

سنة18إلى 12من : الفئة العمرية
ن عــدد مــن فــاعليو -أســرة العقيــل -الخــزف الســعودي :الشررركاء الررداعمون 

.  الخير و كفالء للطالب

04

هدفباملنزل فيأواملركزداخليـقدماألسرولألمهاتتدريببرامج
ينلتحسلالبناملوجهالتدريبأوالوالديالتفاعلمهاراتتطوير
روفالظمعيتناسببمااليوميةاملعيشةومتطلباتأداءهمستوى 
ناسبةاملالتدريبيةالخططوتنفيذبإعدادالفريقيقومواملعيشية
.العامليةاملمارساتأفضلحسب
.األعمارجميع:العمريةالفئة

برعاتالتوالخيرفاعلينمنعددوالسعوديةأرامكوالداعمون الشركاء
.الصغيرة

البرامج األسرية و الزيارات املنزلية  

02 01

03

34: عدد املستفيدين16: عدد املستفيدين

3: عدد املستفيدين166: عدد املستفيدين
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تهدف لتطوير مهارات التأزر الحركي 
ه والحس ي عن طريق بناء التدريب املوج
العملية والتحليل املنظم للمهام املعيشية و 

.يناسبهبماللفرد 
 جلسة إلى جلستين أسبوع: عدد األيام

 
.يا

جميع األعمار: الفئة العمرية

.ن الخير يتم توفير الكفاالت الفردية لكل حالة من قبل فاعلي

توفير تدريبات فردية لألطفال باإلضافة ل
حسين تمارين منزلية مع توجيهات لألسرة لت

قدرة الطفل على الكالم ووضوح مخارج 
.الحروف

 أو جلسة إلى جلستين أسبوع: عرررردد األيام
 
يا

.في الشهر
سنوات فما فوق 4: الفئة العمرية

.  ن الخير يتم توفير الكفاالت الفردية لكل حالة من قبل فاعلي

06 التدريب على النطقالعالج الحركي الدقيق05

0708 التدريب على استخدام الحمام

هاره خدمة تقدم ملساعدة األسر في تحقيق م
خدام االستقاللية الذاتية للطفل عند است

.الحمام
.مرة إلى مرتين باألسبوع: عدد األيام

15شهور حتى 6من عمر : الفئة العمرية
سنة

11

تأهيل العالج الطبيعي

نمو برنامج تأهيلي متكامل لتحقيق ال
فل مثل حسب احتياجات الطالعضلي األ 

ده و ما بعأهارات ما قبل املش ي ملسواء
فيذ سرة على تناأل /األمكما يتم تدريب

 البرنامج
 
.منزليا

.مرتين باألسبوعلىإمرة : عدد األيام
15شهور حتى 6من عمر : الفئة العمرية

سنة

.  ين الخير يتم توفير الكفاالت الفردية لكل حالة من قبل فاعل

2019خدماتنا عام 

16: عدد املستفيدين

41: عدد املستفيدين50: عدد املستفيدين

83: عدد املستفيدين



دد التخصصات من قبل فريق متعتدريبية وتأهيلية تخصصيةفي  الورش املعلومات والتوجيهاتتقديم 
ممول لهذه في حال توفر. لبناء القدرات والطاقات لدى األهالي والعاملين مع فئة ذوي متالزمة داون تقدم 

.ألولوية لهميتم تنفيذ شق الورش ملجموعات من االسر و يتم التركيز فيها على املواضيع ذات االدورات 
ت الخارجية أما  الدعم فهو يوفر بشكر فردي و مباشر سواء عن طريق الهاتف او بشكل مباشر في الزيارا

املستوى وشق عملي لتقييم مهارات التفاعل الوالدي و على شق نظري مناو بحضور االسرة الى املركز  
.ةالتوصيات املناسبولويات التدريب لألسرة والطفل وتقديمأالنمائي العام للطفل لتحدد 

الشركاء للبرنامج هم شركة الرياض للتغذية 

10

ار بهدف دعم عملية التعلم لدى الطفل في إط
ة التفاعل الصحي بين الطفل وأفراد أسرت

.وضمن النظام املعيش ي لألسرة
 : عدد األيام

 
أو في جلسة إلى جلستين أسبوعيا

الشهر
سنوات٤منذ الوالدة حتى عمر : الفئة العمرية

و يمول البرنامج عدد من الشركات و 

الكافلين 

11

«مجموعات الرضع»تدريب أمهات 09

واصلية برنامج فردي لتطوير املهارات اللغوية والت
للطفل من خالل جلسات يومية أو أسبوعية و

ذه يتم تفعيل أهداف الطالب املستفيد من ه
الخدمة ضمن أنشطته الصفية او من خالل 

.الواجبات املنزلية
 أو: عدد األيام

 
في جلسة إلى جلستين أسبوعيا

.الشهر
جميع األعمار: الفئة العمرية

شركة الرياض العاملية : الشركاء الداعمون 
"ماكدونالدز"لألغذية 

تطوير كفاءة التواصل اللغوي 

2019خدماتنا عام 

117: عدد املستفيدين78: عدد املستفيدين

295: عدد املستفيدين

الدعم و ورش التدريب 
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أسماء  أعضاء الجمعية العمومية 


حمد ابانميأزهار أ. د


اضواء سعد اليوسف .أ


الجوهرة مهنا املهنا.أ


الدانة عبدالعزيز النملة .أ


مل محمد سابقأ.أ


ماني عبدالعزيز الراشدأ.أ


ايمان عبدالرحمن القفيدي.د


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.أ


أحمد عبدللا القحطاني. د


أحمد سعود الحرطي  . أ


محمد بن سلطانهسار .أ


ساره عبدالعزيز الراشد.أ


سامية يوسف البرقاوي .أ


سعد عبد للا أبو معطي. د


سعود محمد بن هاجد.أ


سعيد بن ابراهم آل حسين.أ


سلطانة محمد بن سلطان.أ


شيخة محمد الدريس.أ


طارق زيد الفياض.م


عبد الصمد أبو بكر باوزير.أ


عبدالسالم مزروع املزروع.م


عبدللا احمد املانع.أ


عبير عبد العزيز آل الشيخ .أ


عفاف بنت عبدللا الدخيل.أ


عواطف بنت أديب سالمة. د


وافشفادية محي الدين ال.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.أ


مريم مراد الشربيني. د


مساعد عبدللا العيس ى.م


مضاوي محمد الدغيثر.أ


منال محمد  القاض ي.أ


منيرة بنت سعد الفهيد.أ


منيرة صالح الخضيري .أ


منيرة عبد الرحمن الجعفري . د


منيرة عبدالعزيز العمير.أ


مها فهد الدغيثر.أ


مها محمد الجميح.أ


موض ي راشد البكر.أ


مي عبدالعزيز العيس ى. د


لؤي وائل القطان. د


نوال سليمان صالح الثنيان.أ


نوال عثمان العبدالجبار.أ


نورة ابراهيم الناصر الصويان. د


نورة بنت عبدللا الفايز.أ


نورة ثالب مهنا السبيعي.أ


سمو األميرة نورة خالد آل سعود


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.أ


هند مبارك باخشوين. د


هيفاء فيصل بن غشيان.أ


وفاء عبدالعزيز الحكير.أ


ياسر عمار الدباغ. د


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 .أ


عبدللا عايض املطيري .د


علي سليمان املعارك .أ


عون عبدللا الشعالن . د


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


حمد محمد الزهرانيأ.أ


هيفاء محمد بن سلطان.أ


مي عوض الرشيدي.أ
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.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

ْم َمْس ):ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ْم َراٍع، َوك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
 ف

َ
ِتِه أال وٌل َعْن َرِعيَّ

ُ
(ئ

أعضاء الجمعية العمومية

:أهم املسؤوليات التي يمارسها األعضاء
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مها ابراهيم القرعاوي 


بدور عبدللا السليم


عالء خليل الخاليفة


نفالء سلطان العتيبي


العنود سعد الفضلية


الشايعللانجد عبد


فاطمة محمد هزازي 


ندى منصور اليوسف


أيمان يوسف العصيري 


ريم عبدالعزيز الفهيد


سارة عبدالرحمن القباني


سوزان سلمان الغانم


عفاف صالح بابكر


وف عبدالعزيز املنيفن


باحميدبسمة نبيل 


مي سعد الكثيري 


غادة إبراهيم املهناء


شهد الفي العنزي 


أماني مبارك الشهراني


الشبيكياشواق مهنا 


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 


الشبيكينسيبة وليد 


نوره عبدالعزيز املزروع


الزهراء توفيق الشمس


الجويهلحصة راشد 


عهود سعود املقبل


ميثاء مبارك الدوسري 


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

10

م2019فريق دسكا لعام 

5أكثر من 

أكثر من 

16

أكثر من 

3
أقل من 

3

أكثر من 
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2019املؤشرات املالية لعام 
مصروفات و مساعدات

مصروفات

34.97% فصول دراسية

16.07% تدريب أمهات

2.22% إرشاد وتعديل وسلوك

11.18% برامج منزلية

21.24% يقبرامج العالج الطبيعي والحركي الدق

14.32% برنامج تدريب اللغة والنطق

81.26% املجموع

مصروفات إدارية تشغيلية

7.98% املصروفات اإلدارية

5.89% مصاريف تنمية اإليرادات

4.87% مصاريف مشاريع 

18.74% املجموع

100% اإلجمالي
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2019القوائم املالية 

17



2019القوائم املالية 
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بدعمكم نستمر 

19



18ب

املشاركين
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

رقم الحساب مع اآليبانالفرعالبنك

مصرف الراجحي
SA85 80 000 446 608 010 035 006املزرعة

حساب الزكاة 

      SA69 6000 0000 0166 4466 0001العليابنك الجزيرة 

SA92 1500 09991 290 0709 0007التخصص ي بنك البالد 

SA56 55 00 000 00 655 423 00 152العلياالبنك الفرنس ي

SA381 000 00 2234 7225 000 100الجامعةالبنك األهلي

بنك الرياض
التخصص ي

SA35 20 00 000 212 052 152 9901

الجمعية الخيرية ملتالزمة داون                                                          : اسم املستفيد

Down Syndrome Charitable Association
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تصدقوا قبل أال تَصدقوا، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من بره، :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 من الصدقة ولو بشق تمرة
ً
[.1017: رواه مسلم]تصدق رجل من تمره، من شعيره، ال تحقرن شيئا

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

نقاط بنك االستثمار 

استبدال نقاطك في 
يةبرنامج واو للتبرع للجمع

رسالة من أرسل 

الى 1جوالك بالرقم 

40ب تبرعلل5144

هللة في اليوم

خصص صدقتك و ما 

كا تجود به نفسك لدس

عن طريق حسابك 

البنكي

دع الباقي لهم 

F11رقم الهبة العثيم

كارفور اترك الباقي في 
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وفقنا هللا و إياكم ملا فيه خير هذا الوطن و أبناءه


