




 خゅدュ الحرمΑن الشرΑفΑن 

املك سلمان به عبدالعزيز 
 آل سعود

 حفظه ه

 ヶكヤالم ヱالسم ゆحゅص 
 اأمر حمد به سلمان 

 عبدالعزيز آل سعودبه 
 حفظه ه 

 صゅحゆ السمヱ المヤكヱ  ヶلヴ العヰد نゅئゆ رئΑس مجヤس الヱزراء ヱزΑر الدفゅع
اأمر حمد به واصر 

 سعودآل به عبدالعزيز 
 حفظه ه 

 أمΑر منطقる جゅزان
 ヶكヤالم ヱالسم ゆحゅص 

 اأمر حمد به عبدالعزيز 
 آل سعود  به حمد به عبد العزيز

 ه حفظه 
 ゆئゅر نΑزانأمゅج るمنطق 
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 رئΑس مجヤس اإدارة
 

ヶلゅس المشرف المヤس المجΑرئ ゆئゅس نヤن المجΑأم 

ヱعض ヱعض ヱعض 

ヱعض ヱعض 

ヱعض ヱعض 
















 







 るΑالجمع れزاゅإنج 
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るヰالج  るن خال الداعمΑمヱعدد المدع ュゅع ュゅغ خال عヤالمب 

るΑبر  جمعるرحゅ300 المس  ュΑتΑ  146500  ل 

るسسぼم   るΑرΑد الخヰد بن فヱر سعΑ90  اأم   ゅمΑتΑ  54000 ل 

 ل Α    200500تΑمゅ  390  المجمヱع



るالداعم るヰعدد اأسر خال الج ュゅغ عヤالمب 

るΑبر  جمعるرحゅل  12800  أسرة  21  المس 

 ل   5800  خΑر  فゅعل

 ل  18600    المجمヱع



るΑالشرائ ュئゅالقسヱ るΑالسال الغذائ 
 بヤغれ السال الغذائるΑ المقدمる لヤمستفΑدΑن 

19040 るヤسヱ るヤمゅمتك るΑ545 غذائ るΑشرائ るمΑقس 

 اارز
 بヤغれ المسゅعداれ العΑنるΑ من اارز

 5604 るقطم    



 الدقΑق 
 بヤغれ المسゅعداれ العΑنるΑ من الدقΑق   

5700  るقطم 

 السكر
 بヤغれ المسゅعداれ العΑنるΑ من السكر 

 2400 るقطم 



 التمر
 بヤغれ المسゅعداれ العΑنるΑ من التمر 

 كرتヱن 8250 

れاヱالخضرヱ اكهヱالف 
 れاヱالخضرヱ اكهヱمن الف るΑنΑع れعداゅمس るΑالجمع れقدم

 ヱافطゅر صゅئュ لヤمستفΑدΑن 
  



 

10050 



 العΑد كسヱة
  ヱ شرائヶ كヱبヱن750 

 كسヱة   1750
 

 るΑضゅΑر ュاطق 
500  ュطق              ヶضゅΑر

 لأطفゅل  
 

 
 
 

れゅنヱبヱك ゆطاヤل るΑشرائ 
 كヱبヱن 100

 ل 10000 بمبヤغ 
 
 
 
 

 るل فرحゅاأطف るركゅمش
 ュヱΑالヱ دΑالعヶطنヱالヱ 



400  



إΑجゅراれ المنゅزل 
 بتكヤفる إجمゅلるΑ بヤغれ أسرة  ( 53 )  استفゅد منゅヰ  مع جヱد 

 ل(  587932) 

 فヱاتΑر الكヰربゅء 

るΑئゅربヰزة كヰأج 

 ゅヰد منゅأسرة  ( 95 )  استف 

 ゅヰد منゅأسرة  ( 252 )  استف 

れغヤب るΑلゅإجم るفヤبتك 
 ل( 186865) 

れغヤب るΑلゅإجم るفヤبتك 
 ل( 464000) 



ュئゅر صゅإفط れゅجبヱ 

 بلغت 
 ل  ≡≡≡∼≓

 

 عدد المتطヱعΑن عدد المستفΑدΑن  

 متطヱع∼≪   مستفΑد≡∝≪

 زكゅة الفطر

≪≪≡≡≡ ヱヤΑك 



28800







ヶسسぼز المΑالتم ヶف るبΑرة تدرヱد 
 ヶظفヱمヱ ءゅعمل أعض るرشヱ

るΑالجمع 
التヱعるΑ بほهمるΑ الكشف المبكر عن سرطゅن 
 るΑلヱاأ るΑゅن مع مركز الرعヱゅلتعゅب ヵالثد

   المسゅرحるبほحد 







 ゅقΑتحقヱ ة هゅء لمرضゅد ابتغヰد من الجΑمز ヴヤع ュヰحثヱ ュヰمΑن لتكرΑعヱالمتطヱ نΑحثゅلبゅء بゅاالتق ヴヤع るΑالجمع れحرص
 るكヤالمم るΑぼلر≪≡≫≡   










