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 تعتبر هذه السنة هي السنة
العملية األولى وهي القاعدة
األساسية لما بعدها حيث أنه

من خاللها يتحقق النمو
اإليجابي للجمعية ويكون 

تمهيدًا قويًا إلنطالقة رائدة
بحول هللا



أسمالظا

الاصرغر المالغ

البمرات

المسعصات

ت الاصرغر
طتاعغا
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10 بظاء أجاراتغةغئ سمض الةمسغئ

الئظاء المآجسغ لطةمسغئ

السمض الاصظغ التسابات الئظضغئ

تأجغج وتثة الاطعع

الجغارات

المحارضئ وتدعر المطاصغات

ا�جاداشات

الحراضات

بظاء المحارغع

ططثص
ا�ظةاز

ططثص ا�ظةاز

1



1
2
3
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رؤغئ الةمسغئ

طعجعات الةمسغئ

صغط الةمسغئ

رجالئ الةمسغئ

 جمسغئ طامضظئ شغ خظاسئ بغؤئ طساثاطئ طالغئ
وبحرغئ شغ المةال الختغ شغ طظطصئ الصخغط

 تصثغط الثثطات الختغئ المامغجة لثوي افتاغاج بما
غتصص الرصغ بختئ المةامع شغ طظطصئ الصخغط

بظاء إجاراتغةغئ سمض الةمسغئ لبقث جظعات
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افطــاظئ

السثالئ

المــعظغئ

الحفاشغئ

السمض بروح الفرغص

الـةــعدة

الثثطات السقجغئ

الـةــاظإ الاطعسغ

الاأجغج

الاعسغئ والابصغش



تبئغئ الئرظاطب
المتاجئغ

 تخمغط
المعصع

ا�لضاروظغ 

تبئغئ
برظاطب
 حآون

المعظفغظ

السمض الاصظغ

3



تساب بظك
الئقد

تساب بظك
الراجتغ

إضاشئ الةمسغئ
 شغ صائمئ الاتعغض

لطةمسغات لثى
طئاحر الراجتغ

التسابات الئظضغئ
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الظماذج ا�دارغئ

قئتئ الخقتغات

العخش العظغفغ

جغاجغئ تسارض المخالح

جغاجئ الثخعخغئ

جغاجئ ا�بقغ سظ المثالفات

جغاجئ ا�تافاظ بالعبائص

قئتئ تظزغط السمض

القئتئ المالغئ

قئتئ الرواتإ وافجعر

الثلغض ا�جرائغ لطمعارد الئحرغئ

الثلغض ا�جرائغ لطمسافغثغظ

قئتئ المحارغات

الئظاء المآجسغ لطةمسغئ
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سثد الئراطب

سثد الفرق الاطعسغئ

سثد الساسات الاطعسغئ

18

3

414

 تط تعصغع إتفاصغئ طع جمسغئ تطعغر لاأجغج وتثة الاطعع شغ

 الةمسغئ وتط تضطغش سثد طظ المعظفغظ لتدعر الثورات الاسرغفغئ

 لعثه العتثة وإجاقم الطعائح وافظزمئ الثاخئ بعثه العتثة

وتفسغض التساب الثاص بالةمسغئ شغ المظخئ افلضاروظغئ لطاطعع

تأجغج وتثة تطعع
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 تأجغج وتثة تطعسغئ



الاعسغئ الختغئ
المثرجغئ

الغعم الختغ

افغام الختغئ
السالمغئ

الثورات الاثرغئغئ
الختغئ

الثغعاظغئ
الختغئ

المحارضئ شغ
الفسالغات الساطئ

المسار
الاعسعي
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المسارات



غعثف عثا المحروع

 إلى  رشع طساعى العصاغئ

الختغئ لثى أشراد

المةامع

السغادات الاطعسغئ

طساحارك الختغ

الصعاشض الطئغئ

المسار العصائغ
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المسارات



غعثف عثا المحروع

إلى تصثغط الثثطئ

السقجغئ لثوي ا�تاغاج

الرساغئ المظجلغئ

السمطغات
الةراتغئ

السقج والثواء
افجعجة
الطئغئ

المسار السقجغ
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المسارات



سثد
المثارس

6

الفؤئ

بظغظ
وبظات

الطقب
والطالئات

430

المعصع

برغثة

المسطمغظ
والمسطمات

15

10

الاعسغئ الختغئ بالمثارس



 برغثة
الئثائع

طرضج الاظمغئ بئرغثة

التدعر
149

الثغعاظغئ الختغئ افولى
( الاسرغش بالةمسغئ )

الثغعاظغئ الختغئ البالبئ
 ( الختئ الظفسغئ )

الثغعاظغئ الختغئ الباظغئ
 ( الاطسغمات المعجمغئ )

الثغعاظغئ الختغئ
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 الثغعاظغئ



رطداظك
ختئ

الختئ
الساطئ

الاشثغئ
السقجغئ

افدوغئ
وطداسفاتعا

12

سثد الماطعسغظ
38

سثد افغام
9

رطداظك ختئ

بقث طعاصع شغ الصخغط
برغثة     سظغجة     الرس



الغعم
الختغ

13

سثد المسافغثغظ
305

سثد الماطعسغظ
36

سثد الئراطب
3

الغعم الختغ

المثغرغئ الساطئ
لطمغاه



الثغعاظغئ الختغئ

خعر طظ بسخ المعرجاظات
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الخعرة تاتثث



الغعم الختغ
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الخعرة تاتثث



سثد المسافغثغظ

طظ الئراطب الاعسعغئ

سثد المسافغثغظ

طظ الثورات

إجمالغ الئراطب

الاعسعغئ

إجمالغ سثد الثورات

الابصغفغئ

12 18 508 793
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أتخائغات و أرصام



5اجاماع الطةان6اجاماع المةطج إتمام تةعغج طصر
الةمسغئ ا�داري

17

أتخائغات و أرصام



زغارات

 إطارة طظطصئ
الصخغط

جمسغئ تطعغر

أضادغمغئ التظطغ
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سمغث ضطغئ ذإ افجظان

أطغظ لةظئ

شرغص الاطعغر

19

ا�جاداشات



الةمسغئ الثغرغئ لاظمغئ السمض

الاطعسغ بالصخغط ـ تطعغر ـ

( اتفاصغئ وتثة الاطعع )

المثغرغئ الساطئ لطحآون

الختغئ بمظطصئ الصخغط

 طآجسئ جطغمان

السطغان الثغرغئ

ضطغات الشث الثولغئ

لطسطعم الطئغئ الاطئغصغئ طةمعسئ الجوغث الاسطغمغئ
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الحراضات



ططاصى افوصاف الرابع بالرغاض
ططاصى الصطاع الختغ

الشغر ربتغ بالرغاض

ططاصى المآجسغئ بئرغثة ططاصى الماظح والممظعح

ظثوة طخارف الئر شغ الممطضئ
ططاصى الةمسغات الختغئ

بالممطضئ والمظسصث بالرغاض

ططاصى اجاثاطئ الاطعع طسرض الرتقت

الغعم السالمغ لطاطعع

بمرضج الاظمغئ افجاماسغئ بئرغثة
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المحارضات و تدعر المطاصغات



الجغارات

السقصاتغئ
ا�جاداشات

الطصاءات

والفسالغئ الساطئ

ا�سقطغظ

المحارضغظ
 الئروحعرات

والضاغئات

12 9

916K11
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السقصات الساطئ و ا�سقم



الاشرغثات

139

رتعغئ

279

طحاعثات

K119 

طحاعثات

K500

Twitter Snapchat

Twitter Twitter
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السقصات الساطئ و ا�سقم



المعظفغظ خقل السظئالمصابقت العظغفغئ 8 22
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الاعظغش



الاصرغر المالغ الافخغطغ

لسام 2018
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برظاطب تأجغج الةمسغئبرظاطب رطداظك ختئالثغعاظغئ الختغئالغعم الختغالاعسغئ المثرجغئ طخروشات أدارغئرواتإ

المخروشات

26



دسط تضعطغ

طآوجسات طاظتئ

 دسط و تئرسات أشراد
غغر طصغثة وغغر طحروذئ

( وزارة السمض والاظمغئ افجاماسغئ  )   200.000

( دسط ططضغ )   1.000.000

( طآجسئ جطغمان الراجتغ  )   300.000

( طآجسئ جطغمان السطغان الثغرغئ  )   100.000

136.000

المئطس افجمالغ   1.736.000

افغرادات الظصثغئ
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طحاعغر الاعاخض افجاماسغ

40.000

20.700

الماطعسغظ 50 ر.س لطساسئ
x414جاسئ

40.000

الطعائح وافظزمئ

برظاطب طافعق
طتاجئغ-حآون-طعظفغظ-طثازن

4.000
تخاطغط الضاغئات9.000

والفثغععات الاسرغفغئ

تخمغط المعصع
افلضاروظغ

6.000

119.700
طسافادة طظ خخعطات والسقصات والاطعع 

إغرادات غغر طئاحرة
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بمرات المرتطئ

لسام 2018
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 وجعد لعائح وجغاجات
وأدلئ إجرائغئ طظزمئ

 السمض

وجعد إجاراتغةغئ سمض
طسامثة لبقث جظعات

 الصادطئ
  

الاعغؤئ لئظاء حراضات
شسالئ

طسرشئ ظسئئ ق بأس
بعا طظ المةامع

بالةمسغئ وأعثاشعا
ورؤغاعا ورجالاعا

بمرات المرتطئ
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 بمرات المرتطئ
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بظاء صاسثة لطماطعسغظ
104

طاطعع ختغ 

بظاء براطب خثطغئ

الثثطئ السقجغئ
الاعسغئ الختغئ

افظحطئ الاطعسغئ
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جقطئ افجرائات
و وضعتعا 

ضئط أسمال وبراطب
الةمسغئ وشص

الرؤغئ المسامثة

بمرات المرتطئ



المسعصات

لسام 2018
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01

02

03

 ضسش الثطئ الاسعغصغئ

سثم وجعد طعظش
طافرغ لاظمغئ المعارد المالغئ

تتفر الثاسمغظ ضعن
 الةمسغئ ظاحؤئ

طسعصات الظمع الئحري

 المسعصات
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 سثم طسرشئ المةامع بأعثاف
الةمسغـئ ورؤغاعـا ورجالاعـا
طـمــا ضـان لـه أبـر شـغ ضســش

الافاسض

ضـسش السـقصـات لثى سثد
طـظ الةعــات ذات السقصـئ
طما ضان له افبر شغ تأخغر

ا�جراءات

المسعصات الساطئ

المسعصات
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ضسش الماصثطغظ
المآعطغظ لمرتطئ

الاأجغج

تسرب المعظفغظ
بسئإ وجعد وظغفئ
 أصعى وأسطى وآطظ

وظغفغا وطرتئا

 تسثد المعام شغ
طرتطئ الاأجغج

ضسش ا�جاصطاب بسئإ
ضسش المقءة المالغئ

لطةمسغئ

 طسعصات
الظمع

الئحري

 المسعصات
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