
Column1Column2Column3Column4Column5

اإلحداثياتاملوقع ا89غرا45اسم املكتب
بيانات التواصل 

(الNاتف/ا89وال)
اسم مسؤول املكتب

ا12معية السعودية الضطراب 

فرط ا2=ركة و:ش6ت االن6باه
الرFاض CD السفارات

	Abdullah	Ibn ،السفارات
	Hudhafah	As	Sahmi	Street	AFTA

94037	Society، الرياض
نبال الNذيل112817107

الروضة، جدة 23433 شارع جدة CD الروضةالفرع بمدينة جدة
6910717	12سعود الفیصل

CVندى الراج
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كيفية eشغيلNاعدد اجتماعاZaااختصاصNاعدد أعضا]Zاأســـــــم اـلـلـجنـــة

الطبية

األkاديمية

التخطيط

االسqثمار

االجتماعية والتنموsة
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رقم ا89والرقم الNاتفتارsخ االلتحاقاملNنةرقم الNوsة

966505411279ال يوجد29ال يوجد1090601939
966505476376ال يوجد29 شركة عبدالرحمن القصیبي1007708884

966505416117ال يوجد35سیدة اعمال -	مركز الملتقى النسائيال يوجد
966505482242ال يوجد31ال يوجد1038867915
966505674749 ال يوجد31ال يوجد1033310481
966505410663ال يوجد30ال يوجد1110891882
966505468568ال يوجد31ال يوجد1008350405
966505410913ال يوجد31ال يوجد1101909297

966506562101ال يوجد32طالب في مدرسة سیف الدولة الحمدانيال يوجد
966503102487ال يوجد32موظف حكومي -		وزارة الشؤون االسالمیة واألوقاف1050360781

966555450251ال يوجد33ال يوجدال يوجد
966507480100ال يوجد32موظفة حكومیة -	وزارة التربیة والتعلیم ال يوجد
966598009800ال يوجد33ال يوجدال يوجد

966505409635ال يوجد33دكتورة -	الحرس الوطني 1019080348
966507734419ال يوجد35طبیب أسرة -	وزارة الصحة1020403703
966505272297ال يوجد34ال يوجد1122478546
966504243991ال يوجد33شركة رولتا السعودية1035209228
966505552062ال يوجد34مراجع لغوي في مجلس الوزراء1041988229
966557869906ال يوجد35رجل أعمال1010686671

966505607913ال يوجد34طبیبةال يوجد
966554224533ال يوجد37مساعد إداري1057149765
966544046886ال يوجد37استشاري الطب النفسي لألطفال والمراھقین1001113339
555822250ال يوجد37محاضرة بجامعة الدمام1009182187
966557981644 ال يوجد38رئیسة قسم تقنیى المعلومات1053938013

966504790101ال يوجد38محاميال يوجد
966503228489ال يوجد38استشاري مخ وأعصاب أطفال1013904485



966505615400ال يوجد34سیدة أعمال 1023856626
966505619106ال يوجد34فنانة في دار صفیة1007811936
966557705509ال يوجد33استشارية أعصاب أطفال1028105227
966552777712ال يوجد34ال يوجد1056147836
966505601981ال يوجد34 شركة الراجحي -	مدير التطوير العقاري1001639374
966505104036ال يوجد33 وكیلة كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة1016106112
966563146666ال يوجد36مستشار اعالمي -	مكتب اتجاه لالستشارات103137040
503178002ال يوجد38فني تخدير1018592525
508287677ال يوجد38طبیب1063802464
550117711ال يوجد38مستشفى الملك عیدهللا الجامعي يجامعة نورة 1014914574
ال يوجدال يوجد38مستشفى الملك فیصل 1012268833
540641204ال يوجد38دكتور -	جامعة الملك سعود 1058342054
966505801188ال يوجد31رجل أعمال1019773298
ال يوجدال يوجد38مدير عام االتصال المؤسسي 1002180014

1036209441

أستاذ مساعد 
 عضو ھییئة التدريس في قسم التربیة الخاصة بجامعة 

ال يوجدال يوجد38الملك سعود
1034202380	mbc	منتج في قناة	ال يوجدال يوجد38
ال يوجدال يوجد38متقاعد1017879568

ال يوجدال يوجد38ال يوجدال يوجد
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االنتظام 45 دفع االشxyاkات

(منتظم/غ�x منتظم/ ال يوجد �8ل اشxyاkات محدث)

منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم 
منتظم
منتظم
منتظم

غیر منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم



منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم
منتظم

منتظم
منتظم 
منتظم
منتظم
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املؤ�لالوظيفة با�8لساملNنةرقم الNوsةاالسم
مدة ا�9دمة 

با�8لس
تارsخ االلتحاق

امل�افأة إن 

وجدت

اليوجد125/02/1437الجامعيرئیسسیدة أعمال1090601939نوف بنت محمد آل سعود
اليوجد125/02/1437الجامعينائب الرئیسسیدة أعمال1110891882أريج بنت سلطان أل سعود

اليوجد125/02/1437الجامعيأمین الصندوقرجل أعمال1007708884فواز بن فھد القصیبي
اليوجد125/02/1437جامعيعضو المجلسأخصائیة ومحاضرة1036651188آمال بنت علي الیماني

اليوجد125/02/1437ماجستیرعضو المجلسسیدة أعمال1101909297مضاوي بنت سعد آل سعود
اليوجد125/02/1437دكتوراهعضو المجلسأستاذة جامعیة1016106112مي بنت ناصر المعمر

اليوجد125/02/1437دكتوراهعضو المجلسرجل أ‘عمال1018514875نجیب عبد الرحمن الزامل
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العنوانرقم ا89والرقم الNاتفال�xيد االلكxyو�ي

�ل العضو مقيم 45 

منطقة املقر الرئ�س

(�عم/ال)

طرsقة االلتحاق

(انتخاب/eعي�ن 

من الوزارة)

45 حالة كون االلتحاق 

بالتعي�ن من الوزارة ير�� 

بيان الس�ب

nmaalsaud@adhd.org.sa112817107505411279ــ25/02/1438نعمالرياض
madawisaad@hotmail.com11281710750541066325/02/1438نعمالرياض
najeeb_alzamil@hotmail.com11281710754441115225/02/1438نعمالرياض
alyamani@msn.com11281710755500459025/02/1438الجدة
madawisaad@hotmail.com11281710750541091325/02/1438نعمالرياض
maymuammar@hotmail.com11281710750510403625/02/1438نعمالرياض
najeeb_alzamil@hotmail.com11281710755355623725/02/1438الالخبر
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العضو  مستقل (�عم/ال/ال يمكن التحقق)

راجع تفس�x االستقاللية 45 الدليل 

االسxyشادي لتعبئة النموذج الوط¡ 

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
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ا89¦سيةرقم الNوsةاالسم

املؤ�ل 45 

مجال 

ا�§اسبة

الدوام  

ي) (ك4ª/ج̈ز

وساعات العمل 

األسبوعية »4
الراتب الشNري 

اN89ة ال¬  تتحمل 

الراتب

�سبة مسا�مة 

الوزارة 45 الراتب إن 

وجدت

مدة سنوات 

خدمتھ با89معية

2اليوجدالجمعیة408370كليجامعيسعودية1078201710نورة الشھراني
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إجما®4 سنوات 

اx��9ة 45 مجال 

ا�§اسبة

م¯8ل 

بالتأمينات

(�عم/ال)

�ل �ناك موافقة من 

الوزارة عe �ªعي�ن ا�§اسب

(�عم/ال)

نعمنعم2
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املؤ�لا89¦سيةرقم الNوsةاالسم
الدوام  

ي) (ك4ª/ج̈ز

وساعات العمل 

األسبوعية »4
الراتب الشNري 

اN89ة ال¬  تتحمل 

الراتب

�سبة مسا�مة 

الوزارة 45 الراتب 

إن وجدت

مدة سنوات خدمتھ 

با89معية

 
ً
اليوجد حاليا
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إجما®4 سنوات 

اx��9ة 45 مجال 

البحث االجتما4²

م¯8ل بالتأمينات

(�عم/ال)
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نوع العملاملؤ�لا89¦سيةرقم الNوsةاالسم
الدوام  

(ك4ª/ج̈زي)

ساعات العمل 

األسبوعية

الراتب 

الشNري 

اN89ة ال¬  تتحمل 

الراتب

الجمعیة4021000كليمدير تنفیذيجامعيسعودية1001576857نوال الشريف
الجمعیة408100كليمدير فرعجامعيسعودية1032298950ندى الراجحي

الجمعیة406200كليمحاسبةجامعيسعودية1078201710نورة الشھراني
الجمعیة408100كليالعالقاتجامعيسعودية1014446361نبال الھذيل 

الجمعیة404500كليمساعد إداريجامعيسعودية1087244826منال الشريف
الجمعیة404850كليأمین عھدةجامعيسعودية1082070895نورة بجاد

الجمعیة405500كليمنسق تدريبجامعيسعودية1100670965دعاء حريري
الجمعیة4012000كليمدير التدريبجامعيسعودية1028345252ھبة البراك

الجمعیة405500كليمنسق تدريبجامعيسعودية1064045345ھديل الشنقیطي
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مدة سنوات 

خدمتھ با89معية

م¯8ل 

بالتأمينات

(�عم/ال)

نعم1
نعم5
نعم2
نعم1
نعم1
نعم1
نعم2
نعم1
نعم2
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مالحظاتالس�باسم العضو

اليوجد



عدد ا9§اضرsنتارsخھرقم االجتماع

اN89ة الطالبة 

(   )الوزارة، 

(√   ) مجلس اإلدارة، 25

(   ) ٪25 من ا89معية العمومية

س�ب االجتماع
تم إرفاق ا�§ضر

(�عم/ال)

1
1438/01/0

4
�عمeعديل اسم ا89معية23



مالحظات
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أ�م القراراتتارsخھرقم االجتماعال¸8نة
تم إرفاق ا�§ضر

(�عم/ال)

اجتماع 891نة أ

اجتماع 2لجنة أ
اجتماع 3لجنة أ
اجتماع 1لجنة ب
اجتماع2لجنة ب

ير�� االسxyشاد بمثال التعبئة املذكور باألسفل لxyت�ب إدخال بيانات اجتماعات ال¸8ان
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س�ب عدم التنفيذتم تنفيذ�ا (�عم/ال)أ�م القرارات إن وجدتتارsخھرقم االجتماع
تم إرفاق ا�§ضر

(�عم/ال)

Jan-1725/1/17 الموافقة على مشروع مجموعة الدعم
لألھالي والشاب والشابات

نعم

نعمالموافقة على إعداد الدلیل الموحد للتشخیص والعالج

Feb-177/2/17استكمال االتفاقیة مع التعلیمالالموافقة على ورش عمل المعلمین والتربويین
لم يحن موعد التنفیذال الموافقة على فعالیة أكتوبر للتعريف باالضطراب

نعمالموافقة على الموازنة التقديرية
لم يحن موعد التنفیذالالموافقة على برنامج تقارب
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تارsخھرقم االجتماع
نوع االست«ناء

حضور/نقاش/تصوsت

موضوع القرار/االجتماع الذي حصل 

فيھ االست«ناء
الس�باسم العضو

اليوجد
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س�ب التفوsضاN89ة املفوضةاملNام املفوضة فيھاالختصاص

اليوجد



Column1Column2Column3Column4Column5

نوع التحول 

(     ) صرف أموال أو استخدامNا 45 غ�x ما خصصھ املت�xع

(     ) استخدام األموال 45 تقديم قروض للموظف�ن

(     ) صرف أموال أو استخدامNا  45 مجال غ�x مصرح

(     ) اختالس

االجراء املتخذس�ب التحول املبلغ ا�§ول أو قيمتھتارsخ التحول 

اليوجد
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اN89ة املستفيدةمجال الصرفاملبلغ املصروف نقدا



مالحظاتيتم التحديث بطرsقة منتظمة (�عم/ال)�ل eستخدمھ ا89معية (�عم/ال)ال¯8ل

�عم�عم�8ل العضوsة

�8ل االشxyاkات

�عم�عم�8ل اجتماعات ال¸8ان

�عم�عم�8ل اجتماعات مجلس اإلدارة

�عم�عم�8ل اجتماعات ا89معية العمومية

�عم�عم�8ل ال¦شاطات

�عم�عم�8ل املستفيدين

�عم�عم�8الت أخرى 
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�ل eستخدمھ ا89معية 

(�عم/ال)

يتم التحديث بطرsقة 

منتظمة (�عم/ال)
مالحظات

�عم�عمدفxy يومية عامة

�عم�عم�8ل األصول الثابتة

�عم�عم�8ل الت�xعات العي¦ية

�عم�عم�8ل الت�xعات النقديـة

�عم�عم�8ل املستودعات

�عم�عمدفxy األستاذ العام

ـxy الصندوق  �عم�عمدفـ

ـة البنك �عم�عمدفـxy حركـ

ـل العNدة �عم�عمسـجـ
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املنصب بمجلس االدارةاالسم

رئ�س مجلس اإلدارةنوف ب¦ت محمد بن عبدهللا آل سعود

نائب رئ�س مجلس اإلدارةأرsج ب¦ت سلطان بن محمد الكب�x  آل سعود

 Êد بن عبدالرحمن القصيNأم�ن الصندوق فواز بن ف
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منصبھاسم املوظف ذي الصلةمنصبھاسم املوظف
نوع العالقة

(تجارsة/عائلية)
تفصيل العالقة

اليوجد
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اسم عضو 

ا�8لس
املسËÌ الوظيفي للطرف الثا�ياسم الطرف الثا�ي ذي العالقة

اسم اN89ة الداعمة ال¬  

يرتبط ZÍا الطرف الثا�ي
تارsخ بداية الصفقة

تارsخ انZÎاء 

الصفقة
قيمة الصفقة

اليوجد
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قيمة املبلغوصف ا�9دمةاN89ة

24000تقديم دورة تدر�sية ل�xنامج رزsنشرkات ارتياد  للتدرsب

21500عمل الNوsة ا89ديدة ل¸8معيةشركة ا�9طوط الظا�رة

kpmg يةشركةx��9150120دراسة جدوى للعيادة ا



Column1Column2Column3Column4

التارsخسبZÓاقيمة املبالغ املتلقاةاسم العضو

اليوجد



مالحظات المبلغ البیان 
التبرعات النقدية 

																							20,000.00افراد 
																																			-مؤسسات مانحة 

																					500,000.00شركات وجھات 
																					637,341.00أخرى 

																	1,157,341.00مجموع التبرعات النقدية

التبرعات العینیة 
																							10,450.00افراد 

																																			-مؤسسات مانحة 
																												980.00شركات وجھات 

																							46,545.00أخرى 
																							57,975.00مجموع التبرعات العینیة

إعانات ومنح حكومیة 
															10,000,000.00منح حكومیة نقدية 
منح حكومیة عینیة 

															10,000,000.00مجموع اإلعانات والمنح الحكومیة

الزكاة 
																									5,000.00زكاة نقدية 
زكاة عینیة 

																									5,000.00مجموع الزكاة

تبرعات وايرادات األوقاف 
																																			-تبرعات لبناء أوشراء أوقاف 

																																			-ايرادات وريع أوقاف 
																																			-أخرى (	يتم تفصیلھا )

																																			-مجموع تبرعات وإيرادات األوقاف

التبرعات وااليرادات والمنح 



ايرادات متنوعة
																							96,000.00اشتراكات األعضاء 

																									5,438.00مبیعات السلع والخدمات 
ايرادات عقارية 
ارباح استثمار 

																																			-ارباح بیع أصول ثابتة 
																							28,313.00رسوم البرامج 

إيرادات أخرى  (	يتم تفصیلھا )
																					129,751.00مجموع اإليرادات المتنوعة

إيرادات أو تبرعات أخرى (	يتم تفصیلھا 
217420التبرعات المقیدة 

929171تبرعات خدمیة 

																	1,146,591.00المجموع

						12,496,658.00إجمالي التبرعات واإليرادات والمنح 



مصاریف مجلس اإلدارة ( مصاریف اإلدارة 
الحوكمة )

مصاریف جمع األموال 
مصاریف التشغیل 

المحملة على البرامج 
واالنشطة

                912,023.00الرواتب والبدالت 
                  17,600.00المكافات والحوافز

                  26,349.00تكالیف السفر وانتقال 
                  22,250.00اإلیجارات 

                 10,241.00الصیانة واالصالحات 
                  10,759.00الكھرباء والمیاة 
                  38,697.00الھاتف والبرید 

             1,074,638.00تكالیف االستشارات 
                             -الملتقیات والمؤتمرات 

                  76,772.00الدعایة واالعالن 
                    7,683.00ضیافة 

                             -مصاریف أخرى ( یتم تفصیلھا ) 
                  76,542.00التأمینات االجتماعیة 

                    3,000.00م.اتالف 
                    2,938.00م.نظافة 

                    2,335.00م.تحمیل وتنزیل 
                    1,015.00م.متفرقة 
                    5,474.00م.ترجمة 

                       864.00م.نقاط بیع 
                    7,905.00م.ھدایا ودروع 

                  44,056.00مكافأة نھایة الخدمة 
                    4,300.00تكلفة مبیعات

                  16,770.00م.ادوات كتابیة ومطبوعات وقرطاسیة 
                  64,436.00اھالك األصول الثابتة 

                  11,809.00محروقات وصیانة سیارات 
مصاریف األنشطة 

إجمالي المصروف البیان 
توزیع المصروفات 



                  10,000.00مصاریف البرامج واألنشطة العامة 

                             -مصاریف الزكاة 

                             -مصاریف التبرعات والھبات المقیدة 
                             -مصاریف التبرعات والھبات غیر المقیدة 

                             -مصاریف األوقاف 
                             -مصاریف برامج وانشطة أخرى ( یتم تفصیلھا 

-1-                             
-2-                             
-3-                             

-                             

														2,448,456.00إجمالي المصروفات 



مصاریف البرامج 
واألنشطة

توزیع المصروفات 





Column1Column2

نوع ال�xنامج أو ال¦شاط أو ا�9دمةوصف لل�xامج وا�9دمات وال¦شاطات

برنامج رزsن

صمم برنامج رزين الستثمار 
طاقات وإبداعات الشباب 

(ممن لديھم اضطراب فرط 
الحركة وتشتت االنتباه)	من 

خالل تدريبھم على تطوير 
المھارات التنظیمیة وبناء 

العالقات االجتماع

تأ�ي4ª عال�4

برنامج الوالدية الفعالة

صمم ال�xنامج ألولياء أمور ذوي 

االضطراب ممن شارك أبناء�م 45 برامج 

ا89معية ليتم رÔط ما eعلمھ األبناء 

بمعرفة أولياء أمور�م ل�سا�موا 45 

تحس�ن حيات أبناء�م

ترÔوي توعوي 

برنامج آزر 

»4 مجموعة دعم تمكن شباب ذوي 

 ملشاركة 
ً
االضطراب أن يجتمعوا معا

طرق املعاÕشة للشعور باالنتماء 45 

  Ö×8تمع تحت إشراف أخصا¨ي نف�ا

كمدرب للمجموعة

تأ�ي4ª تطوsري 



 Øفيxyمخيم التدخل ال

Õعت�x العالج بالxyفيھ أحد أ�م أنواع 

 حيث يقوم ع�ª استخدام 
ً
التأ�يل عامليا

األ�شطة الxyفZÙية لتحس�ن حالة من 

Õعا�ي من مشاkل نفسية وعقلية 

واجتماعية وح¬Ë اإلعاقات ا89سدية 

وذلك عن طرsق استخدام الوسائل 

الxyفZÙية

تأ�ي4ª تطوsري 

برنامج مسqشارك

خدمات اسqشارsة �اتفية طبية 

ونفسية وترÔوsة تقدم بالتعاون مع نخبة 

من األطباء االسqشار�sن واالخصائي�ن 

باضطراب فرط ا9§ركة وeشqت االنqباه 

لتقديم االسqشارات لأل�ا®4

توعوي ترÔوي عال�4

برنامج مرشد افتا

 Õس�Ü �ذا ال�xنامج ا®� خلق جيل داعم 

من الشباب ل¦شر ثقافة الو4² ب�ن افراد 

ا�8تمع وا9§د من النظره السلبية لذوي 

االضطراب

توعوي 



برسومبرسوم مخفضةمعفيبرسومبرسوم مخفضةمعفى

حضانة إيوائية

روضة أطفال

مركز رعاية ZÞارsة

نادي أطفال

eعليم التفصيل وا�9ياطة

eعليم ال¦¯à ع�ª اآللة ال�اتبة

إستعمال ا9§اسب اآل®4

م¦سق ال�لمات

eعليم اللغات

مشاغل خياطة

تحفيظ القران الكرsم

مكتبات عامة

محاضرات وندوات

مدارس

دروس تقوsة للطلبة

روضة أطفال

عيادات طيبة ومستو صفات

4Üعالج طبي

خدمات نزالء املسqشفيات

سيارات إسعاف

مراكز إيوائية لرعاية املعاق�ن

مراكز إيوائية لرعاية املسن�ن

مراكز eعليم خاصة للمعاق�ن

مشاغل خياطة للمعاقات

مركز خدمة للمعاق�ن

نوع ال�xنامج أو ال¦شاط أو ا�9دمة

عدد املستفيدين

رمز ال¦شاطاملصروفاتاإليرادات إجما®4 عدد املستفيدينعدد املستفيدين غ�x سعودي�نعدد املستفيدين السعوديون 



*  مساعدات متنوعة

مشروع kافل اليqيم

خدمة األرÔطة وس�اZÞا

 جمع وتوزãع فائض الوالئم

دور الضيافة

دورات تدر�sية متنوعة

إعداد مرÔيات أطفال

معارض وأسواق وأطباق خ�xية

حفالت متنوعة

مرافق وخدمات عامة

إس�ان وتحس�ن مساكن

مراكز الشباب

نقل الطلبة

äå خ�xي / عمرة

وجبة إفطار / وليمة عيد

صيدليات

عمليات القلب املفتوح

م�افحة التدخ�ن

الرعاية الæ§ية

املقصف

الرائدة الرsفية

تأم�ن مياه لألسر

كفالة أسر

إكرام ميت

كفالة معاق

89نة الت¦سيق ب�ن ا89معيات

أخـــرى

161018436651.28مخيم التدخل الصيفي

-81300دورة اضطرابات اللغة والتواصل

5963000061849.87ا9§ملة التوعوsة



272560ورشة عمل لفNم اضطراب افتا

112280محاضرة الثقة بالنفس

181800محاضرة eعديل السلوك



غ�x سعوديون سعوديون 

مساعدات أيتام

مساعدات أرامل

مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف خاصة

مساعدات عي¦ية

أخرى 

ا�8موع

اليوجد

نوع املساعدات
إجما®4 عدد 

املستفيدين
اجما®4 مبلغ املساعدات

عدد املستفيدين


