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إلاحداثياتاملوقع الجغرافياسم املكتب
بيانات التواصل 

(الجوال/الهاتف)
اسم مسؤول املكتب

مجلس إلادارة8037115511133 16278، البرج، الخرج 2743الخزجاملقز الزئيس للجمعية

منيرة سعود الغنام7248549413005 16275عبداهلل بن كثير، العزيزية، الخرج  3915الخزجمزكز جذا تابع لجمعية جذا

ندا عبدالرحمن الغنام 7248549197449 16275عبداهلل بن كثير، العزيزية، الخرج  3915الخزجالفرع النسائي
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كيفية تشغيلهاعدد اجتماعاتهااختصاصهاعدد أعضائهاأســـــــم الـلـجـنـــة

دوري2برامج وأنشطة3لجنة دعم البرامج وألانشطة



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

الجوال ركمالهاثف ركمثاريخ الالتحاقاملهنةركم الهوية

الانتظام في دفع الاشتراكات

(ال يوجذ سجل اشتراكات محذث/ غير منتظم/منتظم)

منتظم1432504449099معلم1039709108

منتظم1432504360734معلم1018122596

غير منتظم1432534782808معلم1058621556

منتظم1432555250311معلم1035300282

منتظم1432505617149متقاعد1044157343

منتظم1432505102286معلم1030551640

منتظم1432505245498معلم1020869473

غير منتظم1432504237739معلم1028104394

منتظم1432555109389معلم1060365978

منتظم1432555276743معلم1012765382

منتظم1432505109753معلم1005057607

منتظم1432505101232معلم1015857558

منتظم1432500505855معلم1036655981

منتظم1432554472799مهندس1007232893

غير منتظم1432505451744معلم1013834484

منتظم1432505108507معلم1039579675

منتظم1432504208215معلم1009882539

منتظم1432555108691معلم1032902791

غير منتظم1432554445974معلم1000484632

غير منتظم1432554404218معلم1022399594

منتظم1432504142440معلم1020006316

غير منتظم1432504292033معلم1024034777

غير منتظم1432544231233معلم1010897021

غير منتظم1432554662288معلم1043159878

منتظم1432509955770معلم1007075748

منتظم1433598423842معلم1047290034

منتظم1433533335293معلم1033515758

منتظم1433503243243معلم1027513280

منتظم1435596587000متفرغ1079654198
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املؤهلالوظيفت باملجلساملهىتركم الهويتالاسم
مذة الخذمت 

باملجلس
جاريخ الالخحاق

املكافأة إن 

وجذث

ذ  البًر

الالكترووي
العىوانركم الجوالركم الهاجف

هل العضو مليم في 

مىطلت امللر الرئيس

(ال/وعم)

طريلت الالخحاق

حعيين /اهخخاب)

(من الوزارة

في حالت كون الالخحاق 

بالخعيين من الوزارة 

ًرجى بيان السبب

(ال ًمكن الخحلم/ال/وعم)العضو  مسخلل 

راجع جفسير الاسخلالليت في الذليل 

الاسترشادي لخعبئت الىمورج الوطني

نعمانتخابنعمالخرجalkharj220@gmail.com504449099ال ٌىجذ11437/2/19تكالىرٌىسرئٍش المجلشمعلم1039709108اليحيى عبدالرمحن بن عبدالعزيز األصتار

نعمانتخابنعمالخرج500505855ال ٌىجذ11437/2/19تكالىرٌىسنائة الرئٍشمعلم1036655981الشعيدان سعد بن منصىر

نعمانتخابنعمالخرج500505855ال ٌىجذ11437/2/19تكالىرٌىسأمٍن المجلشمعلم1035300282العيت عبدالرمحن بن تركً

نعمانتخابنعمالخرج533335293ال ٌىجذ11437/2/19تكالىرٌىسأمٍن الصنذوق معلم103351758 تنذر تن صالم العنزي 

نعمانتخابنعمالخرج505245498ال ٌىجذ11437/2/19تكالىرٌىسعضى معلم1020869473 تنذر تن صعىد الٍحٍى

نعمانتخابنعمالخرج505109753ال ٌىجذ11437/2/19تكالىرٌىسعضى معلم1005057607صعىد تن عثذالرحمن العتً

نعمانتخابنعمالخرج555109389ال ٌىجذ11437/2/19تكالىرٌىسعضى معلم1060365978 راشذ تن عثذالرحمن الهذٌة

نعمانتخابنعمالخرج555276743ال ٌىجذ11437/2/19تكالىرٌىسعضى معلم1012765382 صالم تن مثارك الذصري

نعمانتخابنعمالخرج11437/2/194000504208215تكالىرٌىسعضى معلم1009882539ماجذ تن حضن حمذي

mailto:alkharj220@gmail.com
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الجنسيترقم الهىيتالاسم
املؤهل في 

مجال املحاسبت

الدوام  

(جسئي/كلي)

وساعاث العمل 

ألاسبىعيت هي
الراجب الشهري

الجهت التي جخحمل 

الراجب

نسبت مساهمت 

الىزارة في الراجب إن 

وجدث

مدة سنىاث 

خدمخه بالجمعيت

إجمالي سنىاث 

الخبرة في مجال 

املحاسبت

مسجل 

بالخأميناث

(ال/نعم)

هل هناك مىافقت من 

الىزارة على حعيين املحاسب

(ال/نعم)

تن الرفع لهننعن2جديدة%0الجمعية404500كليدبلومسعودية1069169215نجوى محمد هادي الشهراني
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املؤهلالجيسيترقم الهىيتالاسم
الدوام  

(جشئي/كلي)

وساعاث العمل 

ألاسبىعيت هي
الزاجب الشهزي

الجهت التي جتحمل 

الزاجب

وسبت مساهمت 

الىسارة في الزاجب 

إن وجدث

مدة سىىاث خدمته 

بالجمعيت

إجمالي سىىاث الخبرة 

في مجال البحث 

الاجتماعي

مسجل بالتأميىاث

(ال/وعم)

الجمعيت جقدم خدماث لذوي إلاعاقت وليس إعاهاث/ ال يىجد 
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نىع العملاملؤهلالجنسيترقم الهىيتالاسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

ساعاث العمل 

ألاسبىعيت
الراجب الشهري

الجهت التي جتحمل 

الراجب

مدة سنىاث 

خدمته بالجمعيت

مسجل بالتأميناث

(ال/نعم)

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيذٚرة انًركس بكانٕرٕٚشسعٕد1081856831٘يُٛرة سعٕد زسٍ انغُاو

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيشرفت انًركس بكانٕرٕٚشسعٕد1009882547٘عانّٛ زسٍ خساف زًذ٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيٕارد بشرٚت ٔإعالوبكانٕرٕٚشسعٕد1074539121٘بشاٚر خانذ َاصر انقسٛس

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙٔسكرحٛرة/ كاحبت بكانٕرٕٚشسعٕد1054143415٘غسٚم شقٛر يسًذ انعخٛبٙ

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيراقبت اخخًاعٛتبكانٕرٕٚشسعٕد1071847477٘عائشت عبذانعسٚس َاصر انساٚذ٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙعالقاث عايت ٔإعالوبكانٕرٕٚشسعٕد1084925427٘عٓذ زٕاز سعٕد انذٔسر٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيعهًت حذخم يبكر بكانٕرٕٚشسعٕد1087187801٘سارة عبذانعسٚس سعذ انقسٛس

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيعهًت حٕزذ بكانٕرٕٚشسعٕد1075886406ْ٘ذٖ عٕٚض رخاء انسربٙ

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيعهًت سًعٙبكانٕرٕٚشسعٕد1086770359َٕ٘رة خالل يسًذ انًغُٙ

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيعهًت فكرٚتبكانٕرٕٚشسعٕد1064288281٘يُٛرة عبذاهلل عبٛذ انرفذ٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيًرضت دبهٕوسعٕد1066344654٘آيُت ٚسٛٗ ازًذ عبسٙ

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙاخصائٛت اخخًاعٛتبكانٕرٕٚشسعٕد1065637322٘ابخساو يًذٔذ زعم انعُس٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙاخصائٛت عالج طبٛعٙبكانٕرٕٚشسعٕد1074243104٘أراو عهٙ عبذانرزًٍ انعسٛى

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙأخصائٛت َفسٛتبكانٕرٕٚشسعٕد1079709000٘رٚى عبذاهلل صانر انعاٚذ

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيعهًت حعذد عٕقبكانٕرٕٚشسعٕد1075603777٘اسًاء عهٙ صانر انًطٛر٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كه1ٙيعهًت فُٛتبكانٕرٕٚشسعٕد1092866704َ٘ٓٗ عبذاهلل سانى انعًر٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيٕارد بشرٚت بكانٕرٕٚشسعٕد1070270473٘ارٚح عبذانعسٚس عبذانرزًٍ انعخٙ

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙفرط زركت ٔحشخج  اَخباِ بكانٕرٕٚشسعٕد1081324061٘صباذ ظافر عهٙ انعًر٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيعهًت حخاطببكانٕرٕٚشسعٕد1075340156٘أسًاء عٕٚض عاٚض انسربٙ

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيعهًت بذَٛتبكانٕرٕٚشسعٕد1081675637٘نٕنٕة عبذاهلل صانر انسصُٛٙ

َعى خذٚذ اندًعٛت 402200كه1ٙزارشابخذائٙسعٕد1027008018٘خابر خبراٌ يسًذ يسُشٙ

َعى خذٚذ اندًعٛت 402200كه2ٙزارش ابخذائٙسعٕد1018960557٘انسسٍ يسًذ ابراْٛى خعفر٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 402200كهٙيسخخذيت سادشسعٕد1044885836٘زٚفاء شٕعٙ يسًذ ْساز٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 402200كهٙيسخخذيت سادشسعٕد1049814880٘بٛشت عبذِ ابراْٛى خعفر٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 402200كهٙيسخخذيت أيٛتسعٕد1027008026٘فاطًت  يسًذ يسًذ يسُشٙ

َعى خذٚذ اندًعٛت 402200كهٙيسخخذيت يخٕسطتسعٕد1040157511٘خٕاْر ٚسٛٗ ازًذ انسبٛذ٘

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيذٚرة انفرع انُسائٙبكانٕرٕٚشسعٕد1023951948َ٘ذٖ عبذانرزًٍ عبذانعسٚس انغُاو

َعى خذٚذ اندًعٛت 402400كهٙكاحبت انفرع انُسائٙثإَٚتسعٕد1086481247٘اثٛر عبذاهلل عبذانعسٚس انذاعح

َعى خذٚذ اندًعٛت 403000كهٙيساسبت اندًعٛت دبهٕو بعذ انثإَ٘سعٕد1069169215َ٘دٕٖ يسًذ ْاد٘ انشٓراَٙ

َعى قذٚىاندًعٛت 403550كهٙسكرحٛردبهٕوسعٕد1071254575٘سعذ َاصر سعذ انًطٛر٘
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مالحظاتالسبباسم العضو

ال يوجد



عدد الحاضرينجاريخهركم الاجتماع

الجهت الطالبت 

الىزارة، (   )

25مجلس إلادارة،  (   )

٪ من الجمعيت العمىميت25 (   )

سبب الاجتماع
جم إرفاق املحضر

(ال/نعم)
مالحظاث

ال يىجدنعمشراء وكف للجمعيتمجلس إلادارة11436/12/3
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أهم القزاراتثاريخهرقم الاجتماعاللجىة
ثم إرفاق املحضز

(ال/وعم)

الدعم بزهامج للتعليم2/6/1438حسب املعزوض على الجمعيةلجىة دعم البرامج وألاوشطة

يزجى الاسترشاد بمثال التعبئة املذكىر باألسفل لترثيب إدخال بياهات اجتماعات اللجان
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سبب عدم التنفيذ(ال/نعم)تم تنفيذها أهم القزارات إن وجدتتاريخهرقم الاجتماع
تم إرفاق املحضز

(ال/نعم)

َؼىَؼىتشكُم نجُح استأجار يزكش جذا نذوٌ اإلػاقح 27/5/1437

َؼىَؼىفتح فزع َسائٍ نهجًؼُح329/5/1437

َؼىَؼىتشكُم نجُح فزس انًتقذيٍُ ػهً وظائف انجًؼُح 329/5/1437

َؼى َؼى حث انًتخصصٍُ ػهً االَساب نؼعىَح انًجهس 428/6/1437

َؼىَؼىانًشاركح فٍ يؼزض انكتاب فٍ جايؼح األيُز سطاو 428/6/1437

َؼى َؼى تأسُس خذيح جذا نالستشاراخ األسزَح 428/6/1437

َؼى نُذرج انًتخصصٍُال تُفُذ دوراخ تذرَثُح تانتؼاقذ يغ يزكش رؤَح إَجاتُح 510/8/1437

َؼىَؼىإَهاء إجزاءاخ تزاخُص يزكش جذا انزسًُح نذي انذوائز انحكىيُح 626/8/1437

َؼى َؼى  وانىتس smsحًهح إػاليُح نهجًؼُح ػٍ طزَق 626/8/1437

َؼى َؼى استأجار يثًُ انشذٌ فٍ انؼشَشَح نُكىٌ يقز نًزكش جذا 626/8/1437

َؼى َؼىتحذَذ انىظائف نًزكش جذا 723/1/1438

َؼى َؼى  أنف رَال 700تجهُش يزكش جذا تًهغ ال َشَذ ػٍ 723/1/1438

َؼى َؼى قثىل انؼًم فٍ انًجال انتطىػٍ 723/1/1438

َؼىَؼىاػتًاد سهى انزواتة نهؼايهٍُ فٍ انجًؼُح وانًزكش 723/1/1438

َؼى َؼى تشكُم نجُح نًقاتهح انًتقذياخ نهؼًم فٍ يزكش جذا يٍ انتؼهُى ويكتة انتًُُح87/3/1438

َؼى َؼى تؼٍُُ يذَز تُفُذٌ نهجًؼُح 87/3/1438

َؼىَؼىانًىافقح ػهً قثىل ػعىَح تؼط انزاغثٍُ تاإلَتساب نهجًؼُح 87/3/1438

َؼى َؼى انتؼاقذ يغ شزكح ظُف نهُقم انًذرسٍ نُقم انطالب 102/6/1438

َؼى َؼى تخصُص سهفح يانُح نؼًم انًزكش 102/6/1438

َؼىَؼىاػتًاد الئحح انًزكش 102/6/1438

َؼى َؼى تذرَة األسز وانًهتًٍُ وانًتخصصٍُ وغُزهى 102/6/1438

َؼى َؼى تىحُذ انشٌ انزسًٍ نهؼايهٍُ فٍ انًزكش 102/6/1438

َؼىَؼى10000تصًُى وطثاػح تقزَز ػٍ يزكش جذا تًثهغ ال َتجاوس 102/6/1438

َؼىَؼىشزاء َظاو يحاسثٍ نهجًؼُح وتذرَة انًحاسثح ػهُه 102/6/1438

َؼىَؼى5000اَتاج فهى يزئٍ نًزكش جذا تًهغ ال َتجاوس 102/6/1438
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تاريخهرقم الاجتماع
نوع الاستثناء

تصويت/نقاش/حضور

الاجتماع الذي حصل /موضوع القزار

فيه الاستثناء
السبباسم العضو

ال يوجد
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سبب التفويضالجهة املفوضةاملهام املفوضة فيهالاختصاص

ال يوجد
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هىع التحىل

صزف أمىال أو استخدامها في غير ما خصصه املتبرع (     )

استخدام ألامىال في تقديم قزوض للمىظفين (     )

صزف أمىال أو استخدامها  في مجال غير مصزح (     )

اختالس (     )

الاجزاء املتخذسبب التحىلاملبلغ املحىل أو قيمتهتاريخ التحىل

ال يوجد 
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الجهة املستفيدةمجال الصرفاملبلغ املصروف نقدا

ال يوجد



مالحظات(ال/نعم)يتم التحديث بطريقة منتظمة (ال/نعم)هل تستخدمه الجمعية السجل

نعمنعمسجل العضوية

نعمنعمسجل الاشتراكات

نعمنعمسجل اجتماعات اللجان

نعمنعمسجل اجتماعات مجلس إلادارة

نعمنعمسجل اجتماعات الجمعية العمومية

نعمنعمسجل النشاطات

نعمنعمسجل املستفيدين

سجالت أخرى
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هل جسحخدمه الجمعية 

(ال/نعم)

يحم الححديث بطريقة 

(ال/نعم)منحظمة 
مالحظات

نعمنعمدفتر يىمية عامة

نعمنعمسجل ألاصىل الثابحة

 ال نسحقبل ثبرعات عينيةالالسجل الحبرعات العينية
ً
حاليا

نعمنعمسجل الحبرعات النقديـة

نعمنعمسجل املسحىدعات

نعمنعمدفتر ألاسحاذ العام

نعمنعمدفــتر الصندوق

نعمنعمدفـتر حركــة البنك

نعمنعمسـجــل العهدة



Column1Column2

املنصب بمجلس الادارةالاسم

رئيس مجلس إلادارةعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن يحيى اليحيى

(في حال غياب الرئيس)هائب رئيس املجلس  منصور بن سعد السعيدان

أمين الصندقبندر بن سالم العنزي



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

منصبهاسم املوظف ذي الصلةمنصبهاسم املوظف
نوع العالقة

(عائلية/تجارية)
تفصيل العالقة

ال يوجد



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7

املسمى الوظيفي للطرف الثانياسم الطرف الثاني ري العالقةاسم عضو املجلس
اسم الجهة الذاعمة التي 

يرثبط بها الطرف الثاني
ثاريخ بذاية الصفقة

ثاريخ انتهاء 

الصفقة
قيمة الصفقة

02/02/201702/02/2017650300الشركة السعودية للكهرباءنائب الرئيس لالثصال العالقات العامةحمود الغبينيعبذالعزيز بن عبذالرحمن اليحيى



Column1Column2Column3

قيمة املبلغوصف الخدمةالجهة

365000نقل الطالب ذوي إلاعاقةمؤسسة ضيف للنقل املدرس ي



Column1Column2Column3Column4

التاريخسببهاقيمة املبالغ املتلقاةاسم العضو



مالحظاث المبلغ البيان 

التبرعاث النقديت 
322050افراد 

650300هؤسساث هانذت 

0شركاث وجهاث 

أخري 

972350هجوىع التبرعاث النقذيت

التبرعاث العينيت 
0افراد 

0هؤسساث هانذت 

0شركاث وجهاث 

0أخري 

0هجوىع التبرعاث العينيت

إعاناث ومنح حكىميت 
770000هنخ دكىهيت نقذيت 

هنخ دكىهيت عينيت 

770000هجوىع اإلعاناث والونخ الذكىهيت

الزكاة 
10000زكاة نقذيت 

زكاة عينيت 

10000هجوىع السكاة

تبرعاث وايراداث األوقاف 
تبرعاث لبناء أوشراء أوقاف 

ايراداث وريع أوقاف 

(يتن تفصيلها  )أخري 

0هجوىع تبرعاث وإيراداث األوقاف

ايراداث متنىعت
600اشتراكاث األعضاء 

0هبيعاث السلع والخذهاث 

362500ايراداث عقاريت 

0ارباح استثوار 

ارباح بيع أصىل ثابتت 

900رسىم البراهج 

(يتن تفصيلها  )إيراداث أخري  

364000هجوىع اإليراداث الوتنىعت

يتم تفصيلها  )إيراداث أو تبرعاث أخري 

0الوجوىع

2116350إجمالي التبرعاث واإليراداث والمنح 

التبرعات وااليرادات والمنح 



 )مصاريف مجلس اإلدارة مصاريف اإلدارة 

(الحوكمت 

مصاريف التشغيل المحملت مصاريف جمع األموال 

على البرامج واالنشطت

مصاريف البرامج 

واألنشطت

المصاريف التشغيليت 
1263000115200050006000100000الرواتب والبدالث 

4800048000الوكافاث والحىافس

00تكاليف السفر 

150000150000اإليجاراث 

70007000الصيانت واالصالحاث 

3600036000الكهرباء والوياة 

4800048000الهاتف والبريد 

80008000تكاليف االستشاراث 

1000010000الولتقياث والوؤتوراث 

3000030000الدعايت واالعالى 

60006000ضيافت 

0 (يتن تفصيلها  )هصاريف أخري 

125002500- أدواث هكتبيت 

2-جىائس تشجيعيت علً الحضىر والوشاركت  1000010000

3365000365000- نقل ذوٌ اإلعاقت 

مصاريف األنشطت 
100000100000هصاريف البراهج واألنشطت العاهت 

00هصاريف السكاة 

00هصاريف التبرعاث والهباث الوقيدة 

00هصاريف التبرعاث والهباث غير الوقيدة 

2000020000هصاريف األوقاف 

0يتن تفصيلها  )هصاريف براهج وانشطت أخري 

160006000-رسىم حكىهيت  

2600000600000- بناء وتصوين 

3750000750000- تأثيث هركس 

0

3459500إجمالي المصروفاث 

إجمالي المصروف البيان 

تىزيع الوصروفاث 



Column1Column2

هىع البرهامج أو النشاط أو الخدمتوصف للبرامج والخدماث والنشاطاث

مسكز زعاًت نهازيتجلدًم الخدمت لروي إلاعاكت بمخخلف فئاتهم من خالل مسكز مخخصص في مجال الخدخل املبكس والخدزيب والخأهيل

مسكز جدزيب ألاسس وغيرهمجدزيب ألاسس واملهخمين بروي إلاعاكت في مخخلف املجاالث

الخدماث إلاسدشازيت ألسس ذوي إلاعاكتجلدًم الخدمت إلاسدشازيت لألسس وغيرهم من كبل فسيم مخخصص في مجال التربيت الخاصت

 للدزاتهم وإمكاهياجه
ً
مسكز حشخيصحشخيص ذوي إلاعاكت وجحدًد املكان املناسب لهم وفلا

خدماث النللجىفير النلل ألامن لألطفال ذوي إلاعاكت من البيذ للمسكز والعكس من خالل شسكاث مخخصصه في النلل

ألاسس املنخجت لروي إلاعاكتجىفير مكان مناسب لخفعيل دوز ألاسس املنخجت ممن لديهم طفل معاق وإعالنها للمجخمع للمساهمت في جخفيف معاهت ألاسسة مع طفلهم

الندواث واملحاضساثجلدًم هدواث ومحاضساث مخخصصه في مجال إلاعاكت وذلك للخىعيت والخعسيف بالخدماث التي جلدمها الجمعيت أو الدولت حفظها هللا لهم أو لخغيير أججاهاث املجخمع هحى املعاق

مسكز حعليمي للمعاكينالحصىل على جسخيص مزاولت البرامج الخعليميت من الخعليم وجلدًم الخدمت لروي إلاعاكت في سن مبكسة كبل سن املدزست



برصومبرصوم مخفضتمػفيبرصومبرصوم مخفضتمػفى

خضاهت إًوائيت

روضت أظفال

329000329600001652000مركس رغاًت نهاريت

هادي أظفال

حػليم الخفصيل والخياظت

حػليم النسخ غلى آلالت الكاجبت

إصخػمال الخاصب آلالي

منضم الكلماث

حػليم اللغاث

مشاغل خياظت

جدفيظ اللران الكريم

مكخباث غامت

1000000010006000مداضراث وهدواث

مدارش

دروش جلويت للعلبت

روضت أظفال

غياداث ظيبت ومضخو صفاث

غالج ظبيعي

خدماث هسالء اإلاضدشفياث

صياراث إصػاف

مراكس إًوائيت لرغاًت اإلاػاكين

مراكس إًوائيت لرغاًت اإلاضنين

329000325800001652000مراكس حػليم خاصت للمػاكين

مشاغل خياظت للمػاكاث

32000320144000مركس خدمت للمػاكين

مضاغداث مخنوغت*  

مشروع كافل اليديم

خدمت ألاربعت وصكانها

 جمؼ وجوزيؼ فائض الوالئم

دور الضيافت

500000050020000دوراث جدريبيت مخنوغت

إغداد مربياث أظفال

ت 4005020004257503000مػارض وأصواق وأظباق خيًر

خفالث مخنوغت

مرافم وخدماث غامت

إصكان وجدضين مضاكن

مراكس الشباب

3290003214500014600هلل العلبت

غمرة/ حج خيري 

وليمت غيد/ وجبت إفعار 

صيدلياث

غملياث الللب اإلافخوح

مكافدت الخدخين

الرغاًت الصخيت

اإلالصف

الرائدة الريفيت

جأمين مياه لألصر

كفالت أصر

إكرام ميذ

كفالت مػاق

لجنت الخنضيم بين الجمػياث

أخـــرى

14000150015508500اصدشاراث أصريت

هوع البرهامج أو النشاط أو الخدمت

غدد اإلاضخفيدًن

رمس النشاطاإلاصروفاثؤلاًراداث إجمالي غدد اإلاضخفيدًنغدد اإلاضخفيدًن غير صػودًينغدد اإلاضخفيدًن الضػودًون



غير سعوديونسعوديون

مساعدات أيتام

مساعدات أرامل

مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف خاصة

مساعدات عينية

أخرى

املجموع

نوع املساعدات
إجمالي عدد 

املستفيدين
اجمالي مبلغ املساعدات

عدد املستفيدين

الجمعية تقدم خدمات للمعاقين وليس مساعدات 



غير سعوديونسعوديون

مساعدات أيتام

مساعدات أرامل

مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف خاصة

مساعدات عينية

أخرى

املجموع

نوع املساعدات
إجمالي عدد 

املستفيدين
اجمالي مبلغ املساعدات

عدد املستفيدين

الجمعية تقدم خدمات للمعاقين وليس مساعدات 


