


اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 63,903)مبلغ بإجمالي أسرة ( 58)لـ إيداع الرواتب.

 ريال ( 20,343)مبلغ أسرة بإجمالي ( 28)إيداع القسائم االلكترونية للمواد الغذائية لـ.

 ريال ( 38,500)أسر بإجمالي مبلغ ( 4) سداد إيجار لـ.

 أسرة ( 41)لـ ( برادة ,ثالجة , مكيف )أجهزة متنوعة ( 50) عدد شراء
.  ريال ( 95,613) مبلغ بإجمالي 

 أسرة ( 27)لـ االضاحي تبرع لحوم توزيع.

 ريال ( 60,000)بمبلغ ( تمليك منزل ) ألسرة كربة تفريج.

 ريال ( 10,000)من منصة احسان بمبلغ ( مساعدة مالية )تفريج كربة ألسرة.



لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال( 75,808)يتيم بمبلغ ( 29)تجديد كفالة لـ.

 ريال ( 2,500)بمبلغ يتيم كفاله جديدة لـ.

 ريال ( 1,500)مصاريف معيشة ألسرة بمبلغ.

 ( .دسبورت يار)ساحة الرياضة الرياضي ــــه في مركز / يتيم ( 60)تسجيل



لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

 بمقهى افورا سولتير بوب اب في معرض منتجة أسرة مشاركة
.أيام 4على مدى  

لجــنــة التـــأهــيــــل والـتــمـــكـــيـــن

 طالبات بالتخصصات التالية ( 5)لـ رسوم دراسية ألكاديمية التعلم سداد
.ريال ( 4.996) بمبلغ عالقات عامه واعالم , إدارة موارد بشرية , إدارة اعمال 

 ة تخصص موارد بشريلطالبة بأكاديمية التعلم مواصالتسداد رسوم
.ريال ( 600)بمبلغ 



لجــنــة األنشــطــة والبـــرامــــج التنــمويـــــة

 شخص ( 61) بحضور بمناسبة عيد األضحى حفل المعايدة لألسر اقامة.

 عرفية الذي يتضمن أنشطة اثرائية منهضة انسان الصيفي انطالق برنامج
ــه/طفلـ42بعدد نادي البناء لألطفال لمشروعي , ومهارات حياتية

.أسابيع 5لمدة  فتاة والذي يستمر 40بعدد ونادي ملتقى الفتيات 



العــالقــات العــامــة واالعـــالم

تفعيلاالجتماعي في مواقع التواصل بالنشر  
 العامة اليوم العالمي للعالقات.

 ( يتخيلونهيسكنونه ما بيت )الدعم إعالميًا لحملة
نحو مساهمة مجتمعية فعالة في اإلسكان التنموي المستدام

.جمعية مأوى للخدمات االجتماعية أطلقتها لألسر األشد حاجة والتي 



وحــــدة التـــطـــوع

متطوع33فرص تطوعية بإجمالي عدد 8تفعيل 

أعمال يدوية
تنظيم حفل
الرسم على الوجه
 منسقة ألعاب حركية
 مشرفة متطوعين
مصورة فوتوغرافية
 تنظيم برنامج نهضة إنسان
مساعد معلمة صفوف أولية



شركاء النجـــاح



جـود بكم تجـــود

حساباتنا البنكية


