
جمعیة متالزمة النجاحاسم الجمعیة

-       اسم الجمعیة
-       (3-ك) المخولون بالسحب-       (1-أ) بیانات المكاتب

-       (3-ل) العالقات داخل الجمعیة-       (2-أ) بیانات اللجان الدائمة
-       (3-م) العالقات مع الداعمین-       (2-ب) بیانات الجمعیة العمومیة

-       (3-ن) الجھات المتعاقد معھا-       (2-ج) بیانات أعضاء مجلس اإلدارة
-       (3-ص)  مبالغ أعضاء المجلس-       (2-د) بیانات محاسبي الجمعیة
-       التبرعات واإلیرادات (4-أ)-       (2-ھـ) بیانات باحثي الجمعیة

-       المصروفات (٤-ب)-       (2-وـ) بیانات العاملین بالجمعیة
-       (5-أ) توصیف البرامج-       (3-ب) العمومیة غیر العادیة

-       (5-ب) بیانات البرامج-       (3-ج) اجتماعات اللجان الدائمة
-       (5-ج) بیانات المساعدات-       (3-د) اجتماعات العمومیة (2)
-       (3-د) اجتماعات مجلس اإلدارة
-       (3-ھـ) استثناءات مجلس اإلدارة

-       (3-أ)استثناء اجتماع العمومیة
-       (3-وـ)تفویض اختصاصات المجلس

-       (3-ز) التحول في األصول
-       (3-ح) التحول في األصول

-       (3-ط) السجالت اإلداریة
-       (3-ي) السجالت المالیة

ةیلھألا ةیعمجلا مسا ةباتك ىجری



 بیانات المكاتب(أ-1)

Column1Column2Column3Column4Column5

اإلحداثیاتالموقع الجغرافياسم المكتب
بیانات التواصل 
(الھاتف/الجوال)

اسم مسؤول المكتب

جمعیة متالزمة النجاح / 
الرئیسي

محمد بن محمود عون21.6608713,39.1265241126595200جدة - حي المحمدیة

الیوجد فروع



Column1Column2Column3Column4Column5
ــة ــم الـلـجـنـ ــ ــ كیفیة تشغیلھاعدد اجتماعاتھااختصاصھاعدد أعضائھاأسـ

الیوجد

 بیانات اللجان الدائمة(أ-2)



 بیانات الجمعیة العمومیة(ب-2)

عمود10عمود6عمود5عمود4عمود3عمود1

المھنةاالسم
  تاریخ 
االلتحاق

االنتظام في 
دفع 

االشتراك
نعم2017مارس21مستشار اجتماعياحسان صالح سراج طیب
نعم2017مارس21مھندس الخطوط السعودیةمحمد حسین عبد هللا بانبیلة

نعم2017مارس21رجل اعمالایمن بن حسن بن ابراھیم فرج
نعم2017مارس21متقاعدعبد هللا بن احمد بن عبد هللا شویل
نعم2017مارس21ال یوجدامین محمد نواوي شافعي الخیاط
نعم2017مارس21موظف البنك االسالمي للتنمیةفیصل بن محمد بن احمد الشامي

نعم2017مارس21رئیس اكادیمیة األمیر سلطانبدر بن أحمد بن عبد العزیز العلیان
نعم2017مارس21مھندس الخطوط السعودیةمحمد محمود ابراھیم عون
نعم2017مارس21مفتش الخطوط السعودیةمحمد عبود محمد باحسن

نعم2017مارس21رجل اعمالمحمد بن حامد بن حسین فایز
نعم2017مارس21رجل اعمالوائل  بن نایل بن سلیمان كردي

نعم2017مارس21دكتور جامعيصادق بن عبد الحمید بن عبد الرحمن المالكي
نعم2017مارس21متقاعدحسین بن عبد هللا بن حسین بانبیلة

نعم2017مارس21متقاعدسعید بن سعید بن حسین الفھمي الزھراني
نعم2017مایو2مدیر تقنیة المعلوماتبارق أحمد سراج

نعم2017یولیو7ال یوجدمنى احمد محمد شمسان
نعم2017یولیو20مدیر الشؤون اإلداریةادیب صالح صدقھ خوج

نعم2017یولیو21دكتورةخدیجة عبدالجلیل فضل الدین
نعم2017أغسطس07ھند محمد سلطان البكر
نعم2017أغسطس14معلمة متقاعدةدالل محمد طھ خیاط

نعم2017أكتوبر3متقاعدمحمد غزالي محمد حسین محمد خیاط
نعم2018ینایر19قسم تقنیة المعلوماتنوف رشاد عباس معتوق

نعم2018ینایر22مھندسوسیم عبد الرزاق سعید حسنین
نعم2018ینایر29متقاعدةفاتن محمد عثمان
نعم2018فبرایر4رابعة حمد الحمودة

نعم2018فبرایر04عبد هللا فھد عبد هللا كلثم
نعم2018فبرایر07ھناء زكریا احمد العامري
نعم2018فبرایر12ال یوجدغادة حسن محمد رواس

نعم2018فبرایر12باحثةرخاء عدیل جلزار شودري
نعم2018فبرایر13متقاعدةعواطف عبد هللا جباره السریحي



نعم2018فبرایر15محاضر متعاونسلیمان عوض حسن قیمان
نعم2018فبرایر17طالبةعبیر عدیل جلزار شودري

مدیر الشؤون الفنیة بجامعة الملك حسن مصباح الضو
نعم2018فبرایر17سعود

نعم2018فبرایر17استشاري جراحة وزراعة كلىصالح دخیل محمد البلوي
نعم2018فبرایر17رئیسة مركز المحمدیة النموذجيسلوى عبد الرحمن داعوس

نعم2018فبرایر17طبیباشرف عبد العزیز عمر عبد الجبار
نعم2018فبرایر28متقاعدةنادیة رشاد عبد اللطیف نصر الدین

نعم2018مارس12معلمةھند فایز محمد الشھري
نعم2018مارس13استشاري أشعةمروج محمد عودة الصبحي

نعم2018مارس15ال یوجدعزة ھالل الغامدي
نعم2018مارس15مشرفة موھوباتامال عبد العزیز مھنا االحمدي

نعم2018مارس20ال یوجدریان عیادة رشید الشمري
نعم2018مارس20ال یوجدامنھ علي شھاوي

نعم2018مارس20ال یوجدمنیرة عبد هللا العلیان
نعم2018مارس20ال یوجدزرعة یوسف الزھراني
نعم2018مارس20ال یوجدحنان علي سعید النجار

نعم2018مارس20متقاعدةحنان یحیى أحمد عبد الجبار
نعم2018مارس25ال یوجدمنیرة علي حمود العذل

نعم2018مارس25طبیبة جینات وراثیة ومتالزمة داونوفاء محمد نور سمكري

نعم2018مارس25متقاعدةمریم یحیى محمد الھوساوي
نعم2018مارس26متقاعدةوفاء عبد الحمید المالكي
نعم2018مارس29نجاة علي محسن العطاس
نعم2018أبریل2طبیبایة عمر محمد صائب

مساعد مدیر الموارد البشریة اباء عبد العزیز محمد خلیل طیبة
نعم2018أبریل4للتخطیط

نعم2018أبریل05احمد الشقیري
نعم2018أبریل5ال یوجدنجالء  عقیل احمد الزواوي
نعم2018أبریل19متقاعدةناھد حسین عباس فیومي
نعم2018أبریل22متقاعدةشادیھ مقبل فادي البشیر

نعم2018مایو7متقاعدةصالحة عبد هللا علي الكومي
نعم2018مایو7ال یوجدفاطمة خلف الحارثي
نعم2018مایو014سھیر محمد عارفین

نعم2018مایو028غادة محمد علي االحمري



نعم2018یولیو24المدیر التنفیذيخولة مشھور علي المدودي
نعم2018یولیو24مسؤول ماليمحمود مشھور علي المدودي
نعم2018یولیو24استاذ مشارك متقاعدةفاطمة عبد القادر رضوان
نعم2018أغسطس012فایزة حسین صدقة زقزوق
نعم2018أغسطس12مدیر عام المباحث العامة سابقامحمود محمد علي بخش
نعم2018نوفمبر15مدیر عام مدارس دار الفرسانخالد زین عبدهللا باجمال

نعم2018نوفمبر027نھى سمیر عبد المحسن خاشقجي
نعم2018نوفمبر27موظفةلبنى محمد احمد الخیاري
نعم2018دیسمبر12متقاعدةفائزة أحمد سالم الغامدي

نعم2018دیسمبر18معلممحمد احمد ال حمود
نعم2018دیسمبر025مھا محمد العباسي

نعم2019فبرایر12ال یوجدامتثال زھیر حسن زقزوق
نعم2019فبرایر012مریم علي عبد هللا صلفیح
نعم2019فبرایر012أشواق ناجي شلوة اللقماني
نعم2019فبرایر12معلمةبدریة علي احمد القحطاني

نعم2019مارس1مھندسابراھیم محمد إسكندر
نعم2019مارس5ممرضةحلیمة محمد العبسي

نعم2019أبریل27استاذ مساعدولید محمد علي الحمدان
نعم2019أبریل27مدربولید خالد فھد الصویغ
نعم2019أبریل27مدیر مكتبمحمد عادل حبیب هللا

نعم2019أبریل28استاذ مساعدنھى محمد الریس
نعم2019مایو19مستشار تسویقغسان عبد الكریم عبد هللا الیاس

نعم2019یولیو9اخصائیة مختبراتفاطمة مصلح الثقفي
نعم2019یولیو16مساھدة مدیرة التمكینمكیة ھادي مجرشي
نعم2019یولیو28ال یوجدرشیدة سلوم باقار
نعم2019یولیو29مساعدة إداریةوداد سلمان الذبیاني

نعم2019أغسطس27موظف في أمانة المجلس البلدي بجدةعصام ابراھیم عمر غندورة

نعم2019أغسطس29مالكة لغالیريغادة غالب حمزة أبو الفرج
نعم2019سبتمبر12رئیس قسم الخدمة االجتماعیةنوال أحمد الغامدي

نعم2019اكتوبر17اخصائي اجتماعيآمال علي احمد سراج
نعم2019اكتوبر18استشاري امراض قلبایمان مناجي علي اشقر

نعم2019اكتوبر019سمر ابراھیم اسماعیل قربان
نعم2019اكتوبر20استاذ متقاعدابراھیم محمود حسین فالتة

نعم2019اكتوبر20استاذ متقاعدعائشة بكر آدم فالتة



نعم2019اكتوبر020نورة سالم عبد هللا بامحفوظ
نعم2019اكتوبر20معلمةسوزان خالد یاسین خیاط
نعم2019أكتوبر21معلمة متقاعدةھدى سلیم عواد الحربي
نعم2019أكتوبر022امیرة صالح العطاس

نعم2019أكتوبر022الھام عمر سیبیھ
نعم2019أكتوبر22طبیبة استشاریة طب االسرةابرار عبدالفتاح سیف الیماني
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المھنةاالسم
الوظیفة 
المؤھلبالمجلس

مدة الخدمة 
البرید االلكترونيتاریخ االلتحاقبالمجلس

طریقة 
االلتحاق
(انتخاب/
تعیین من 
الوزارة)

العضو  
مستقل 

(نعم/ال/ال 
یمكن التحقق)
راجع تفسیر 
االستقاللیة 
في الدلیل 

االسترشادي 

احسان بن صالح بن $اج 
طيب

رئیس مجلس أمین ھیئة االغاثة
22/10/1اربع سنواتجام12 اإلدارة

437
e-

taieb@hotmail.comنعمانتخاب

محمد محمود إبراهيم 
عون

نائب رئیس مھندس
22/10/1اربع سنواتجامعيمجلس اإلدارة

437
mohsa25@gmail.c

omنعمانتخاب

محمد بن عبود بن محمد 
باحسن

مفتش الخطوط 
السعودیة

أمین 
22/10/1اربع سنواتجامعيالصندوق

437
mbahassan@yaho

o.comنعمانتخاب

 @ ABمحمد بن حامد بن حس
فايز

22/10/1اربع سنواتجامعيعضورجل اعمال
437mfayez@zfp.comنعمانتخاب

فيصل بن محمد بن احمد 
 1Hالشا

موظف البنك 
22/10/1اربع سنواتجامعيعضواالسالمي للتنمیة

437falshami@isdb.orgنعمانتخاب

وائل  بن نايل بن سليمان 
كردي

أمین سر رجل اعمال
22/10/1اربع سنواتجامعيالجمعیة

437
esa.down@gmail.c

omنعمانتخاب

صادق عبدالمجيد 
 1Sعبدالرحمن المال

01/08/1اربع سنواتدكتوراهعضودكتور جامعي
439

sadigmalki@hotmai
l.comنعمانتخاب

بدر بن أحمد بن عبد العزيز 
العليان

رئیس اكادیمیة 
عضواألمیر سلطان

دبلوم 
علوم 
طیران

22/10/1اربع سنوات
437

B777200@gmail.co
mنعمانتخاب

 Wعبد @ ABمحمد حس
بانبيله

مدير تنفذي 
1441 ./11/6اربع سنواتجام12 عضوالخطوط السعودية

mohbanabila@saudia.c
omنعمانتخاب

  بیانات أعضاء مجلس(ج-2)
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الجنسیةاالسم
المؤھل في 

مجال 
المحاسبة

الدوام  
(كلي/جز

ئي)

ساعات العمل 
األسبوعیة 
ھي

الجھة التي تتحمل 
الراتب

نسبة مساھمة 
الوزارة في 
الراتب إن 
وجدت

مدة 
سنوات 
خدمتھ 
بالجمعیة

إجمالي 
سنوات 
الخبرة 

في مجال 
المحاسبة

مسجل 
بالتأمینات
(نعم/ال)

ھل ھناك 
موافقة من 

الوزارة على 
تعیین 
المحاسب
(نعم/ال)

اسامھ بن عبدهللا بن راشد 
الراشد الغامدي

النعم18شھر 6الیوجدجمعیة متالزمة النجاحساعات 20جزئيبكاوریوسسعودي

 بیانات محاسبي الجمعیة(د-2)



Column
1

Colum
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Column
3

Colu
mn4

Column5Column6Column7Column8Column9Column11Column12

االسم
رقم 
المؤھلالجنسیةالھویة

الدوام  
(كلي/جزئي)

وساعات 
العمل 

األسبوعیة ھي

الراتب 
الشھري

الجھة التي تتحمل 
الراتب

نسبة مساھمة 
الوزارة في 
الراتب إن 
وجدت

إجمالي سنوات 
الخبرة في 

مجال البحث 
االجتماعي

مسجل 
بالتأمینات
(نعم/ال)

الیوجد

 بیانات باحثي الجمعیة(ھـ-2)



Column1Column
4

Column5Colum
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Column7Column
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0

Column
11

نوع العملالمؤھلاالسم
الدوام  
(كلي/جز

ئي)

ساعات 
العمل 
األسبوعیة

الجھة 
التي 

تتحمل 
الراتب

مدة سنوات 
خدمتھ 
بالجمعیة

مسجل 
بالتأمینات
(نعم/ال)

نعم5**كليمكلف بإدارة الجمعیةماجستیرمحمد بن محمود عون
نعم5الجمعیة40كليمراجع مالي اولبكالوریوسخلیل احمد إبراھیم الشیخ

منسق قسم التبرعات بكالوریوسفاطمھ فیصل محمد الشامي
نعم1الجمعیة20جزئيوالبرامج التمویلیة

نعم3الجمعیة40كليمشرف دوراتبكالوریوساحمد فاروق احمد عامر
نعم1الجمعیة40كليتربیة خاصةبكالوریوسوجدان صالح حسین شبیلي
اسامھ بن عبدهللا بن راشد 

الراشد الغامدي
نعم1الجمعیة20جزئيمحاسببكاوریوس

 بیانات العاملین بالجمعیة(وـ-2)



 العمومیة غیر العادیة(ب-3)

رقم 
عدد الحاضرینتاریخھاالجتماع

الجھة الطالبة 
(   )الوزارة، 

(   ) مجلس اإلدارة، 25
(   ) ٪25 من الجمعیة العمومیة

سبب 
االجتماع

تم إرفاق المحضر
مالحظات(نعم/ال)

البوجد



Column1Column2Column3Column4Column5

أھم القراراتتاریخھرقم االجتماعاللجنة
تم إرفاق المحضر

(نعم/ال)
الیوجد

یرجى االسترشاد بمثال التعبئة المذكور باألسفل لترتیب إدخال بیانات اجتماعات اللجان

 اجتماعات اللجان الدائمة(ج-3)



Column
1

Column2Column3Colum
n4

Colum
n5

Column6

أھم القرارات إن تاریخھرقم االجتماع
وجدت

تم تنفیذھا 
(نعم/ال)

سبب عدم 
التنفیذ

تم إرفاق 
المحضر
(نعم/ال)

نعم*مرفق1٢٢/١٠/١٤٣٧
نعم*مرفق2١٢/٠٤/١٤٤٠
نعم*مرفق3٢٣/٠٢/١٤٤١
نعم*مرفق4٢٥/٠٣/١٤٤٢

 اجتماعات الجمعیة العمومیة(د-3)



Column
1

Column2Column3Column4Column5Column6

تم إرفاق المحضرسبب عدم التنفیذتم تنفیذھا (نعم/ال)أھم القرارات إن وجدتتاریخھرقم االجتماع
(نعم/ال)

نعم*مرفق1٢٠١٧/٠١/١٨
نعم*مرفق2٢٠١٧/٠٥/٠٤
نعم*مرفق3٢٠١٧/٠٨/٢٣
نعم*مرفق4٢٠١٧/١٢/٢٥
نعم*مرفق5٢٠١٨/٠٤/٠٣

نعم*مرفق٢٠١٨/٠٤/١٤طارئ1
نعم*مرفق٢٠١٨/٠٨/٠٨طارئ2

نعم*مرفق6٢٠١٨/٠٨/٠٨
نعم*مرفق7٢٠١٨/١٠/٠٣

نعم*مرفق٢٠١٨/١٠/٢٢طارئ3
نعم*مرفق٢٠١٨/١٠/٢٥طارئ4

نعم*مرفق8٢٠١٨/١٢/٣١
نعم*مرفق9٢٠١٩/٠٢/٢٦

نعم*مرفق٢٠١٩/٠٤/١٤طارئ5
نعم*مرفق٢٠١٩/٠٤/١٤طارئ6
نعم*مرفق٢٠١٩/٠٥/١٢طارئ7

نعم*مرفق10٢٠١٩/٠٧/١٧
نعم*مرفق11٢٠١٩/١١/٠٤
نعم*مرفق12٢٠١٩/١٢/٢٣
نعم*مرفق13٢٠٢٠/٠٣/١٧
نعم*مرفق14٢٠٢٠/٠٥/٠٢

نعم*مرفق٢٠٢٠/٠٨/٠٦طارئ8
نعم*مرفق15٢٢/٠٩/٢٠٢٠

نعم*مرفق٢٢/١١/٢٠٢٠طارئ9
نعم*مرفق16٢١/١٢/٢٠٢١
نعم*مرفق17٢٤/٠٣/٢٠٢١

 اجتماعات مجلس اإلدارة(د-3)



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

نوع االستثناءتاریخھرقم االجتماع
حضور/نقاش/تصویت

موضوع القرار/االجتماع الذي 
حصل فیھ االستثناء

السبباسم العضو

الیوجد

 استثناءات مجلس اإلدارة(ھـ-3)



استثناء اجتماع العمومیة(أ-3)

Column1Column2Column3
مالحظاتالسبباسم العضو

الیوجد



تفویض اختصاصات المجلس(وـ-3)

Column1Column2Column3Column4
سبب التفویضالجھة المفوضةالمھام المفوضة فیھاالختصاص

الیوجد



 التحول في األصول(ز-3)

Column1Column2Column3Column4Column5

نوع التحول
(     ) صرف أموال أو استخدامھا في غیر ما خصصھ المتبرع

(     ) استخدام األموال في تقدیم قروض للموظفین
(     ) صرف أموال أو استخدامھا  في مجال غیر مصرح

(     ) اختالس

االجراء المتخذسبب التحولالمبلغ المحول أو قیمتھتاریخ التحول

الیوجد



 التحول في األصول(ح-3)

Column1Column2Column3
الجھة المستفیدةمجال الصرفالمبلغ المصروف نقدا

الیوجد



 السجالت اإلداریة(ط-3)

یتم التحدیث بطریقة منتظمة ھل تستخدمھ الجمعیة (نعم/ال)السجل
(نعم/ال)

مالحظات

نعمنعمسجل العضویة
نعمنعمسجل االشتراكات

سجل اجتماعات اللجان
نعمنعمسجل اجتماعات مجلس اإلدارة

نعمنعمسجل اجتماعات الجمعیة العمومیة

نعمنعمسجل النشاطات
نعمنعمسجل المستفیدین
سجالت أخرى



 السجالت المالیة(ي-3)

Column1Column2Column3Column4
ھل تستخدمھ الجمعیة 

(نعم/ال)
یتم التحدیث بطریقة 

منتظمة (نعم/ال)
مالحظات

نعمنعمدفتر یومیة عامة
نعمنعمسجل األصول الثابتة
نعمنعمسجل التبرعات العینیة
نعمنعمسجل التبرعات النقدیـة
الیوجد مستودعاتالسجل المستودعات
نعمنعمدفتر األستاذ العام
الیوجدالدفــتر الصندوق

نعمنعمدفـتر حركــة البنك
نعمنعمسـجــل العھدة



 المخولون بالسحب(ك-3)

Column1Column2
المنصب بمجلس االدارةاالسم

رئیس مجلس اإلدارةاحسان بن صالح طیب
نائب رئیس مجلس اإلدارةمحمد بن محمود عون

المشرف الماليمحمد بن عبود بن محمد باحسن



 Column2Column3Column4Column5Column6

نوع العالقةمنصبھاسم الموظف ذي الصلةمنصبھاسم الموظف
(تجاریة/عائلیة)

تفصیل العالقة

الیوجد

 العالقات داخل الجمعیة(ل-3)



 العالقات مع الداعمین(م-3)

Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7

اسم عضو 
اسم الطرف الثاني ذي العالقةالمجلس

المسمى الوظیفي للطرف 
الثاني

اسم الجھة الداعمة التي 
یرتبط بھا الطرف الثاني

تاریخ بدایة 
الصفقة

تاریخ انتھاء 
قیمة الصفقةالصفقة

الیوجد



Column1Column2Column3
قیمة المبلغوصف الخدمةالجھة

مؤسسة منال الخیر للوجبات 
السریعة

متابعة توفیر الوجبات للجمعیة 
لتنفیذ البرامج

٤٥٠٠

  الجھات المتعاقد معھا(ن-3)



Column1Column2Column3Column4
التاریخسببھاقیمة المبالغ المتلقاةاسم العضو

الیوجد

   مبالغ أعضاء المجلس(ص-3)



التبرعات واإلیرادات (4-أ)

مالحظات المبلغ البیان 
التبرعات النقدیة 

               92،097افراد 
               51،850مؤسسات مانحة 
              335،000شركات وجھات 

              478،947مجموع التبرعات النقدیة
التبرعات العینیة 

-افراد                       
-مؤسسات مانحة                       

-مجموع التبرعات العینیة                      
إعانات ومنح حكومیة 

-مجموع اإلعانات والمنح الحكومیة                      
الزكاة 

-مجموع الزكاة                      
تبرعات وایرادات األوقاف 

              141،374تبرعات لبناء أوشراء أوقاف 
-ایرادات وریع أوقاف                       
-أخرى ( یتم تفصیلھا )                      

              141،374مجموع تبرعات وإیرادات األوقاف
ایرادات متنوعة

               31،500اشتراكات األعضاء 
-مبیعات السلع والخدمات                       

-ایرادات عقاریة                       
-ارباح استثمار                       

ارباح بیع أصول ثابتة 
               25،511رسوم البرامج 

               57،011مجموع اإلیرادات المتنوعة
إیرادات أو تبرعات أخرى ( یتم تفصیلھا 

-المجموع                      
              677،333إجمالي التبرعات واإلیرادات والمنح 

التبرعات واالیرادات والمنح 



 مصاریف اإلدارة

مصاریف 
مجلس 
اإلدارة ( 

الحوكمة )

مصاریف 
جمع 
األموال

مصاریف التشغیل 
المحملة على 
البرامج واالنشطة

مصاریف 
البرامج 
واألنشطة

المصاریف 
التشغیلیة
   -           245،955        257،850        503،805              الرواتب والبدالت
47،882          50،400          98،282                المكافات والحوافز

 967               967                    تكالیف السفر
50،000          50،000                اإلیجارات

51،204          51،204                الصیانة واالصالحات
7،581            7،581                  الكھرباء والمیاة
8،083            8،083                  الھاتف والبرید

   -                    -                       الملتقیات والمؤتمرات
3،271        -                 3،271                  الدعایة واالعالن

3،595            3،595                  ضیافة
   -                    -                       مصاریف أخرى
67،417          67،417                التامینات االجتماعیة

10،877          10،877                التامین الطبي
4،240            4،240                  قرطاسیة
8،620            8،620                  مطبوعات

18،090          18،090                مصاریف حكومیة
8،689            8،689                  مھمات مستھلكة

   -         6،002            6،002                  متنوعة
مصاریف األنشطة

مصاریف البرامج 
61،351          61،351                واألنشطة العامة

مصاریف برامج وانشطة 
   -                    -                       أخرى ( یتم تفصیلھا

3،271     355،188           -            -         553،615       912،074            إجمالي المصروفات

إجمالي البیان
المصروف

توزیع المصروفات

المصروفات (٤-ب)



 توصیف البرامج(أ-5)

وصف للبرامج و الخدمات و النشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة
 المشاركة في مھرجان فرحة 

وطن
برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 

متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )
 المشاركة في مھرجان ربیع 

المحمدیة
برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 

متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

برنامج توعیة ألطباء وأخصائیین من كلیة البترجي لطب األسنان (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا  لقاء صحة األسنان
وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

التلمسني جسمي ملكي/ لقاء 
أمھات

اجتماع توعوي / لالمھات  ( للتوعیة بسبل الوقایة من التحرش)

برنامج توعیة للمجتمع + أولیاء األمور+ شركات (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا  وتوعیتھابما متالزمة داون في منزل آمن
یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا ، وكیفیة حمایة متالزمة داون من األخطار والحوادث المنزلیة)

المشاركة في المؤتمر الدولي 
للموھوبین من ذوي اإلعاقة

برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

االحتیاجات الخاصة وتعدیل 
السلوك/ لقاء أمھات

اجتماع توعوي / لالمھات  ( للتوعیة بسبل الوقایة من التحرش)

برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي المشاركة  في فعالیة أقدر أطیر
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

تمكین ذوي متالزمة داون / لقاء 
أمھات

اجتماع توعوي / لالمھات  ( للتوعیة بحقوق المرضى من متالزمة داون والتعریف بخدمات المركز السعودي 
لحمایة المرضى )

المشاركة في فعالیة یوم األم  في 
جمعیة األطفال المعوقین

برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

المشاركة في فعالیة الیوم العالمي 
لمتالزمة داون - مستشفى شرق 

جدة

برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

المشاركة في فعالیة الیوم العالمي 
لمتالزمة داون - مركز األمیرة 

الجوھرة

برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

المشاركة في فعالیة الیوم العالمي 
لمتالزمة داون - جامعة جدة

برنامج توعیة للمجتمع (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

برنامج توعیة للمجتمع (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي المشاركة في فعالیة آمن في سربھ
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

أھمیة وأثر الدعم النفسي ألمھات 
متالزمة داون / لقاء أمھات

اجتماع توعوي / لالمھات  ( للتوعیة بأھمیة الدعم النفسي لألمھات للآلتي رزقن بموالید متالزمة داون )

برنامج توعیة للمجتمع (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي المشاركة في فعالیة بصمة عزیمة
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

التوعیة



برنامج توعیة للمجتمع (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي المشاركة في فعالیة من قیمنا 2
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

الوقایة من الحوادث المنزلیة/ لقاء 
أمھات

اجتماع توعوي / لالمھات  ( للتوعیة بالمخاطر التي تحیط  متالزمة داون في المنزل)

اجتماع توعوي / لالمھات  ( للتعرف على سبل وكیفیة التصرف مع صفة العناد لمتالزمة داون)متالزمة داون والعناد/ لقاء أمھات

برنامج توعیة للمجتمع + أولیاء األمور+ شركات (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا  وتوعیتھابما النجاح والتطوع
یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا ، واھمیة التطوع واثره في خدمة المجتمع)

متالزمة داون واألمن السیبراني/ 
لقاء أمھات

اجتماع توعوي / لالمھات  ( للتوعیة بمخاطر األنترنت وكیفیة الحمایة منھا)

المشاركة في  الیوم الوطني ( 
الروز وود + جمعیة األطفال 
المعاقین + مركز الحفني )

برنامج توعیة للمجتمع (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

وصف للبرامج و الخدمات و النشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة
برنامج تقییم القدرات  ( برنامج لتقییم قدرات ذوي متالزمة داون وإختیار األنسب منھم للتأھیل للتوظیف  )برنامج تقییم  القدرات

برنامج تدریبي  (دورة لتطویر قدرات الفتیات وتأھیلھن لیصبحن لیعتمدن على أنفسھن بالتزیین النسائي وترتیب  برنامج األناقة والتجمیل
وتنسیق المالبس)

برنامج تدریبي ( دورة لتطویر مھارات (الشباب +الشابات) في العملیات الحسابیة ومعرفة التمییز بین الفئات دورة تطوري المھارات الرقمیة
النقدیة ومعرفة قراءة الوقت)

دبلوم المھارات المكتبیة
برنامج تدریبي  ( دورة لمعرفة جمیع األمور األساسیة لمزاولة مھنة األرشفة- التعرف على أنواع الملفات 

وطریقة تنظیمھا من الداخل-التعرف على أھمیة النظام والترتیب وتأثیرة على بیئة العمل- التعرف على أخالقیات 
المھنة والتعرف على الحاسب اآللي والعمل علیھ - تنمیة مھارات القراءة وحفظ القران الكریم)

برنامج تدریبي  ( دورة لمعرفة لتنمیة مھارات القراءة وحفظ الكلمات و تكویین الجمل )تنمیة مھارات القراءة
الدورات المنتھیة باإلنتاج (تغلیف 
الھدایا + الرسم والتلوین + ورش 

العمل 0 صناعة السبح + أنا 
وأمي) + فن الموزاییك 0 

الفسیفساء ) )

برنامج تدریبي  ( دورات لتطویر المھارات   الفنیة - تقویة الحس اإلبداعي- تعلم بعض المھارات للبدء بتعلم 
مھارات اإلنتاج)

برنامج تدریبي   ( دورة للتعریف للتعرف على أساسیات اعداد وجبات خفیفة وصحیة )اعداد الوجبات الخفیفة

برنامج تدریبي  (  دورة للتعریف بأھم أساسیات والطرق الصحیحة لتصفیف المنتجات - وطریقة تعبئتھا وتغلیفھا- دورة التعبئة والتغلیف
و وزن المنتجات باألجھزة المخصصة )

دورة تدریبیة( دورة لتعلیم ذوي متالزمة داون طریقة استخدام الحاسب اآللي وماھي مكوناتھ + طریقة استخدام دورة الحاسب اآللي
برنامج الوورد)

وصف للبرامج و الخدمات و النشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

التدریب - 
برامج

التوعیة

التدریب - 
دورات



برنامج ترفیھي/ تعلیمي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم بأنشطة تعلیمیة ترفیھیة -ودمجھم بالمجتمع یوم مفتوح بمدرسة ث/47
في مدرسة الثانویة 47 للفتیات )

یوم مفتوح في جامعة الملك عبد 
العزیز

برنامج ترفیھي/ تعلیمي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم بأنشطة تعلیمیة ترفیھیة -ودمجھم بالمجتمع 
في الجامعة للفتیات )

ركن ترفیھي في مھرجان ( آمنن 
في سربھ )

برنامج ترفیھي /تعلیمي ( ركن ترفیھي لألطفال للمشاركة باألعمال الفنیة البسیطة )

برنامج ترفیھي/ تعلیمي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم بأنشطة تعلیمیة ترفیھیة -ودمجھم بالمجتمع لقاء أحلى عید 2
/ للفتیات )

برنامج ترفیھي/ تعلیمي / توعوي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون لتعلم الطرق الصحیحة للعنایة باألسنان لقاء صحة األسنان
ونظافتھا + وجود بعض األنشطة الترفیھیة إلدخال الفرح والسرور لقلوبھم)

برنامج ترفیھي /تعلیمي ( رحلة ترفیھیة تعلیمیة لتعلم أساسیات تعبئة التعبئة والتغلیف والتوزیع)زیارة مصنع فاین

برنامج ترفیھي/ تعلیمي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم بأنشطة تعلیمیة ترفیھیة -ودمجھم بالمجتمع یوم مفتوح بمدرسة م/41
في مدرسة المتوسطة 41 للفتیات )

برنامج ترفیھي/ تعلیمي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم بأنشطة تعلیمیة ترفیھیة -ودمجھم بالمجتمع یوم مفتوح بمدرسة دار الرواد
في مدرسة دار الرواد للشباب )

برنامج ترفیھي/ تعلیمي ( یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم في اإلفطار وتقویة الوازع الدیني لدیھم اإلفطار الرمضاني
وتعریفھم بأھمیة الصیام ورمضان )

برنامج ترفیھي/ تعلیمي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم بأنشطة تعلیمیة ترفیھیة -ودمجھم بالمجتمع لقاء المعسكر الترفیھي
/ للشباب)

اإلحتفال بالیوم الوطني ( مركز 
الحفني + جمعیة األطفال 

المعاقین )

برنامج ترفیھي/ تعلیمي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم بأنشطة تعلیمیة ترفیھیة -ودمجھم بالمجتمع 
وتعریفھم عن أھمیة حب الوطن )

الترفیة



 بیانات البرامج(ب-5)

برسوم معفى
برسوم معفيبرسوممخفضة

برسوممخفضة

نفذت2502000فوق 14 سنةفتیات 249/1/201921/1/2019718برنامج تدریبي األناقة والتجمیل 1190001
نفذت200016000فوق 18 سنةشباب1925/2/20192/5/201988برنامج تدریبيدبلوم المھارات المكتبیة2190002
نفذت6505200فوق 14 سنةفتیات 606/2/20194/4/2019819برنامج تدریبيتنمیة القراءة وحفظ القرآن3190003

نفذت0مجانیةفوق 14 سنةشباب+فتیات83/2/20196/2/201910212دورة تقییم  لذوي متالزمة داونتقییم القدرات4190004

المشاركة في مھرجان فرحة وطن5190005
برنامج توعیة خارجي / 

نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال1/1/20192/1/201940545یومینمشاركة/ للمجتمع

المشاركة في مھرجان ربیع 6190006
المحمدیة

برنامج توعیة خارجي / 
نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال3/1/20194/1/20193030یومینمشاركة/ للمجتمع

لقاء توعیة بصحة األسنان7190007
برنامج توعیة داخلي / تعریف 
نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال323/1/201923/1/201910414بالجمعیة/ ألطباء كلیة البترجي

لقاء توعیة بعنوان التلمسني جسمي 8190008
نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات 28/1/20198/1/201913215برنامج توعیة داخلیة / لألھلملكي أنا

المؤتمر الدولي األول للموھوبین 9190009
من ذوي اإلعاقة

برنامج توعیة خارجي / 
نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال3/2/20195/2/20195050100ثالث أیاممشاركة/ للمجتمع

لقاء توعیة بعنوان االحتیاجات 10190010
نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات 212/2/201912/2/201915318برنامج توعیة داخلیة / لألھلالخاصة و تعدیل السلوك

المشاركة في فعالیة (أقدر أطیر) 11190011
لذوي اإلعاقة

برنامج توعیة خارجي / 
نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال20/3/201921/3/2019200100300یومینمشاركة/ للمجتمع

12190012
لقاء توعیة بعنوان تمكین ذوي 

نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات 25/3/20195/3/201917926برنامج توعیة داخلیة / لألھلمتالزمة داون

المشاركة في فعالیة یوم األم13190013
برنامج توعیة خارجي / 

نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال424/3/201924/3/201945550مشاركة/ للمجتمع

14190014
المشاركة في فعالیة الیوم العالمي 
لمتالزمة داون/مستشفى شرق جدة 

العام

برنامج توعیة خارجي / 
نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال421/3/201921/3/201945550مشاركة/ للمجتمع

15190015
المشاركة في فعالیة الیوم العالمي 

لمتالزمة داون /مركز األمیرة 
الجوھرة اإلبراھیمي لألبحاث

برنامج توعیة خارجي / 
نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال421/3/201921/3/201945550مشاركة/ للمجتمع

المشاركة في فعالیة ملتقى التوحد 16190016
الثالث / جامعة جدة

برنامج توعیة خارجي / 
نفذت0مجانیةفوق 18 سنةسیدات43/3/20193/3/20198020100مشاركة/ للمجتمع

نفذت0مجانیةفوق 14 سنةشباب323/1/201923/1/201912719برنامج ترفیھي /داخليصحة األسنان17190017

برنامج ترفیھي خارجي / مدرسة المتوسطة 1819001841
نفذت0مجانیةفوق 14 سنةفتیات 316/1/201916/1/201910414مشاركة

تاریخ البدایة

اإلیرادات (من 
جمیع 

المشاركین 
بالنشاط)

حالتھا المصروفات
(نفذت/ال)

مقدار الرسومعدد المستفیدین غیر سعودیینعدد المستفیدین السعودیون تاریخ النھایة

عدد المستفیدین

الفئة العمریةالجنسإجمالي عدد المستفیدین عدد الساعاتتصنیفھا(برنامج/ دورة)نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةرمز النشاطم



 بیانات البرامج(ب-5)

برسوم معفى
برسوم معفيبرسوممخفضة

برسوممخفضة

برنامج ترفیھي خارجي / مدارس دار الرواد النموذجیة19190019
نفذت0مجانیةفوق 14 سنةشباب320/2/201920/2/201912517مشاركة

برنامج ترفیھي خارجي / مدرسة الثانویة 2019002047
نفذت0مجانیةفوق 14 سنةفتیات 33/3/20193/3/201912618مشاركة

برنامج ترفیھي خارجي / جامعة الملك عبد العزیز21190021
نفذت0مجانیةفوق 14 سنةفتیات 426/3/201926/3/201913518مشاركة

نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات 330/4/201930/4/201910313برنامج تدریبيورشة عمل أنا وأمي22190022
نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب330/4/201930/4/2019606برنامج تدریبيورشة عمل صناعة السبح23190023

برنامج توعیة خارجي / المشاركة في فعالیة آمن في سربھ24190024
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات+ رجال3/4/20195/4/20197525100أیام 3مشاركة/ للمجتمع

لقاء توعیة أھمیة وأثر الدعم النفسي 25190025
ألمھات متالزمة داون

برنامج توعیة داخلي / تعریف 
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات39/4/20199/4/201916218بالجمعیة/ ألمھات

لقاء توعیة / متالزمة داون في منزل 26190026
آمن

برنامج توعیة خارجي / 
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات+ رجال422/4/201922/9/20199020110للمجتمع

برنامج ترفیھي خارجي / ركن ترفیھي / آمن في سربة27190027
نفذتمجانیةفوق 10 سنةأطفال3/4/20195/4/201910515أیام 3مشاركة

نفذتمجانیةفوق 18 سنةفتیات 488/4/20192/5/20199110برنامج تدریبيتنمیة مھارات القراءة 281900282

برنامج توعیة خارجي المشاركة في فعالیة بصمة عزیمة29190029
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات+ رجال19/5/201923/5/2019502070أیام 5/مشاركة / للمجتمع

لقاء توعیة  الوقایة من الحوادث 30190030
المنزلیة

برنامج توعیة داخلي / تعریف 
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات+ رجال39/5/20199/5/201910010بالجمعیة/ ألمھات

برنامج توعیة خارجي المشاركة في فعالیة من قیمنا 311900312
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات+ رجال323/5/201923/5/201915520/مشاركة / للمجتمع

برنامج ترفیھي خارجي / مصنع فاین32190032
نفذتمجانیةفوق 18 سنةشباب35/5/20195/5/201910111مشاركة

برنامج ترفیھي خارجي / افطار رمضاني 331900331
نفذتمجانیةفوق 18 سنةشباب313/5/201913/5/201930535مشاركة

برنامج ترفیھي خارجي / افطار رمضاني 341900342
نفذتمجانیةفوق 18 سنةفتیات317/5/201917/5/201940545مشاركة

برنامج ترفیھي خارجي / افطار رمضاني 351900353
نفذتمجانیةفوق 18 سنةفتیات321/5/201921/5/2019152035مشاركة

نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات23/6/201925/6/2019808أیام 3برنامج تدریبيتغلیف الھدایا36190036
نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات530/6/201930/6/201912525150برنامج ترفیھي خارجيأحلى عید 371900372
نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب487/7/201918/8/201910212برنامج تدریبيبرنامج تنمیة مھارات القراءة 381900381
نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات 487/7/20198/8/2019819برنامج تدریبيبرنامج تنمیة مھارات القراءة391900393
نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات 483/7/201929/8/2019628برنامج تدریبيتنمیة مھارات الحاسب اآللي40190040
نفذت2002000فوق 14 سنةفتیات 3028/7/201927/8/201910010برنامج تدریبيتنمیة المھارات الرقمیة41190041
نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات 1224/7/201931/7/20199110برنامج تدریبيبرنامج إعداد الوجبات الخفیفة42190042
نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب829/7/201931/7/2019718برنامج تدریبيبرنامج إعداد الوجبات الخفیفة43190043

نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات 29/7/20199/7/2019819دورة تقییم  لذوي متالزمة داونتقییم القدرات44190044

نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب518/7/201918/7/201935540برنامج ترفیھي خارجيمعسكر ترفیھي45190045

برنامج توعیة داخلي / تعریف لقاء توعیة / متالزمة داون والعناد46190046
نفذتمجانیةفوق 14 سنةسیدات230/7/201930/7/201920525بالجمعیة/ ألمھات

مقدار الرسوم

اإلیرادات (من 
جمیع 

المشاركین 
بالنشاط)

حالتھا المصروفات
(نفذت/ال)

عدد المستفیدین غیر سعودیینعدد المستفیدین السعودیون تاریخ النھایةتاریخ البدایة

عدد المستفیدین

الفئة العمریةالجنسإجمالي عدد المستفیدین عدد الساعاتتصنیفھا(برنامج/ دورة)نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةرمز النشاطم



 بیانات البرامج(ب-5)

برسوم معفى
برسوم معفيبرسوممخفضة

برسوممخفضة

نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات 1225/8/201927/8/2019505برنامج تدریبيفن الموزاییك47190047
نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب85/8/20187/8/201910212برنامج تدریبيالرسم والتلوین48190048
نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات 828/8/201929/8/2019718برنامج تدریبيالرسم والتلوین49190049

نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب + فتیات 215/8/201915/8/2019707دورة تقییم  لذوي متالزمة داونتقییم القدرات50190050

نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب4825/8/201919/9/2019808برنامج تدریبيتنمیة مھارات القراءة 511900512
نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب4826/8/20192/10/201808برنامج تدریبيحاسب آلي 521900522
نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب816/8/201918/8/2019808برنامج تدریبيالتعبئة والتغلیف53190053
نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب4824/9/201920/10/2019808برنامج تدریبيتنمیة مھارات القراءة 541900543
نفذتمجانیةفوق 14 سنةفتیات 489/9/201916/10/2019909برنامج تدریبيتنمیة مھارات القراءة 551900554
مستمرمجانیةفوق 14 سنةفتیات 1928/9/201917/12/201910010برنامج تدریبيدبلوم المھارات المكتبیة56190056

برنامج توعیة خارجي / التطوع والنجاح57190057
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال529/9/201929/9/2019801090للمجتمع

برنامج توعیة داخلي / تعریف متالزمة داون واألمن السیبراني58190058
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات23/9/20193/9/201917017بالجمعیة/ ألمھات

المشاركة في فعالیة الیوم الوطني ( 59190059
فندق الروز وود)

برنامج توعیة خارجي 
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال323/9/201923/9/201920020/مشاركة / للمجتمع

المشاركة في فعالیة الیوم الوطني 60190060
(جمعیة األطفال المعاقین)

برنامج توعیة خارجي 
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال319/9/201919/9/201920020/مشاركة / للمجتمع

المشاركة في فعالیة الیوم الوطني ( 61190061
مركز الحفني)

برنامج توعیة خارجي 
نفذتمجانیةفوق 18 سنةسیدات + رجال323/9/201923/9/201920020/مشاركة / للمجتمع

المشاركة في فعالیة الیوم الوطني 62190062
(جمعیة األطفال المعاقین)

برنامج ترفیھي خارجي / 
نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب + فتیات319/9/201919/9/201935540مشاركة

المشاركة في فعالیة الیوم الوطني ( 63190063
مركز الحفني)

برنامج ترفیھي خارجي / 
نفذتمجانیةفوق 14 سنةشباب + فتیات323/9/201923/9/201935540مشاركة

١٦٢١٤١٧2038

تاریخ النھایةتاریخ البدایة

عدد المستفیدین

إجمالي عدد المستفیدین عدد الساعاتتصنیفھا(برنامج/ دورة)نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةرمز النشاطم

اإلیرادات (من 
جمیع 

المشاركین 
بالنشاط)

حالتھا المصروفات
(نفذت/ال)

مقدار الرسومعدد المستفیدین غیر سعودیینعدد المستفیدین السعودیون الفئة العمریةالجنس



 بیانات المساعدات(ج-5)

غیر سعودیونسعودیون
مساعدات أیتام
مساعدات أرامل
مساعدات مطلقات
مساعدات ظروف 

خاصة
مساعدات عینیة

أخرى
الیوجدالمجموع

إجمالي عدد نوع المساعدات
المستفیدین

اجمالي مبلغ 
المساعدات

عدد المستفیدین


