


اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 67,603)مبلغ بإجمالي أسرة ( 60)لـ إيداع الرواتب.

 ريال( 24,123)مبلغ أسرة بإجمالي ( 33)إيداع القسائم االلكترونية للمواد الغذائية لـ.

 ريال ( 109,900)أسرة بإجمالي مبلغ ( 10) سداد إيجار لـ.

 ريال ( 17,000) بمبلغ ايجار بسداد طارئة كربة ألسرة تفريج.

 ريال ( 5000)أسرة بمبلغ ( 15)بطاقة لـ ( 50) بعدد ( بطاقات بندة مسبقة الدفع) توزيع تبرع.
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اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 164,974)بمبلغ االسكان التنموي أسرة مستفيدة من ( 25)شراء وتركيب أجهزه كهربائية لـ.

 أسر مستفيدة من اإلسكان التنموي ( 9) لـ (  أطقم كنب ) شقق ( 9)تأثيث.

 أسرة مستفيدة ( 19) توزيع تبرع ذبيحتين  لـ .

 أسر مستفيدة ( 12) كيس أرز لـ 12توزيع تبرع  .
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لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال ( 127,601)يتيم بمبلغ ( 50)تجديد كفالة لـ.
 ريال ( 7,500)ايتام بمبلغ ( 3)كفاله جديدة لـ.
 ريال( 13,750)لـألسر بمبلغ شراء أجهزه كهربائية.
 ريال ( 2000)بمبلغ ألرمله صرف مصاريف معيشية.
 ريال ( 5000)بمبلغ ألرملة دفع ايجار.



لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

لجــنــة التـــأهــيــــل والـتــمـــكـــيـــن

 ريال ( 11,552)بمبلغ تخصص اشعة رسوم دراسية لطالبة بكلية الغد سداد.

 طالبات بالتخصصات ( 4)لـ التعلم للتدريب والتطوير رسوم دراسية ألكاديمية سداد
.ريال ( 3.997) بمبلغ عالقات عامه واعالم , إدارة موارد بشرية , التالية إدارة اعمال 

 مستوصف شفاء الدمام فياألسر من بنات ( 1)توظيف.
 في مطعم األسر من أبناء ( 1)توظيف.

 ريال ( 600)بمبلغ تخصص موارد بشرية رسوم مواصالت لطالبة بأكاديمية التعلم سداد.



العــالقــات العــامــة واالعـــالم

:تم تفعيل , االجتماعيمواقع التواصل بالنشر  في 
 اليوم العالمي للجودة

 أسابيع  3تضامنًا مع جمعية وئام للتنمية األسرية على مدى لحملة أسرة مطمئنة الدعم إعالميًا.

اليوم الدولي للتسامحاليوم العالمي للطفل

ة تويتر من خالل تفعيل مساحلمشاركتها في مبادرة الشرقية تبدع الجمعيةتكريم
.تقديم المهندس أحمد الرماحمن " التطوع اإلبداعي"بعنوان 
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مشاركات الجمعية

 وذلك من خالل اجتماع أسرةالجمعية  في ركن الجمعيات الخيرية والتطوعية مشاركة
سجيل بهدف التعريف عن الجمعية وأنشطتها وشرح طريقة تالزامل بالمنطقة الشرقية، 

.التطوعي المتطوعين من شباب األسرة وربطها بمنصة العمل 

 ي التنموي فنهضة إنسان بعرض قصة نجاحها الملهمة لبرنامج الجمعية مشاركة
.ز المؤسسيآمال الفايز مديرة الحوكمة والتمي. بتقديم أملتقى التمكين الفني الرابع 



وحــــدة التـــطـــوع

متطوع14بإجمالي عدد المتطوعين فرص تطوعية 5تفعيل 
 مساعدة معلمة تربية خاصة
منسقة إدارية
عالقات عامة
 منسقة العاب حركية
مساعد إداري
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مركز جـــــود

 ( 3مبادرة شاركني)طالب مركز شموع األمل وتفعيل استضافة.
 مركز براعه مع بالتعاون ( زووم)محاضرة الشلل الدماغي والنطق تقديم.
 بالتعاون مع مركز دراية الحديثة( زووم)تفعيل اليوم العالمي للطفل.



شركاء النجـــاح



جـود بكم تجـــود

حساباتنا البنكية


