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 کلمة رئیس مجلس األمناء
 الشیخ عثمان بن عبدالعزیز السیف

کل من یعمل معنا
 ویدعمنا ویدعو لنا 

 فهو معنا يف األجر سواء



تقریر إنجازات عام 2020م

370

1422

455,495
ریال

عدد األسر
املستفیدة 

أسرة

بلغت التکلفة

مستفید

 عدد األفراد املستفیدین

 وحدة
األسر املحتاجة



70

339,896
ریال

بلغت التکلفة

مستفید

 عدد األفراد املستفیدین

 وحدة
العالج الطبي



وحدة األسر املحتاجةوحدة العالج الطبي
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 صرف
وصفة أدویة

 صرف
 مستلزمات طبیة

 
 إجراءا

 کشف طبي
 للمرضی

 إجراءا
 جلسة غسیل

 کلی
 إجراءا

 عملیات جراحیة

 إجراءا
 عملیة والدة

 توفیر
أجهزة طبیة

1

16

60

14
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السلة
الغذائیة 

کسوة
الشتاء 

مساعدة
مقطوعة 

 سداد
رسوم حکومیة

مساعدة
ایجار سکن 

 سداد
فاتورة کهرباء

1751

لعام 2020
 إنجازات مؤسسة السیف الخیریة



132,565

9

229,477
ریال

قیمة القروض :

ریال

 املبالغ
املستردة:

قروض

عدد القروض:

 وحدة
 القرض الحسن

 إجمالي قیمة املحفظة الوقفیة
ریال642,802 

االنتهاء من بناء وتجهیز
مسجد األطباء )

 1,906,255 ریال=



االنتهاء من بناء وتجهیز
مسجد األطباء ) )

1,906,255  إجمالي ما تم صرفه یلع املسجد يف 2020 م ریال=



 إنجازات القسم النسائي
لعام 2020م



 تهدف املبادرة إلی جمع
 املصاحف املستعملة أو الزائدة

 عن الحاجة ، بالتعاون مع مشروع
 العنایة باملصاحف لیقوموا
 بدورهم بتأهیلها وتوزیعها

 للمستفیدین

الهدف :

 تهدف إلی مساعدة األسر يف
 التخفیف من أعباء تکالیف
 احتیاجات موسم الشتاء

الهدف :

 اإلشراف یلع معمل
 منارات الجود

اسم البرنامج :

 تهدف املسابقة إلی تشجیع
 طالب وطالبات الهندسة

 املعماریة للمشارکة
 املجتمعیة وخدمة بیوت اهللاَّ

الهدف :

مبادرة ویبقی األثر
 وقف املاء : تم املساهمة

 بالتعاون مع عضوات دیوانیة
 السیف بتوفیر وقف یعود

 باألجر  ویبقی مدى الحیاة ،
 بإیقاف ثالجات تبرید میاه
 بمسجد األطباء ونیل  أجر

سقیا املاء

اسم البرنامج :

 مبادرة العنایة بکتاب
 اهللا

 عام

اسم البرنامج :

الفئة املستهدفة :

 األسر املستفیدة من
املؤسسة

 کسوة الشتاء
 دفیني 3

اسم البرنامج :

الفئة املستهدفة :

 إطالق مسابقة التصمیم
الهندسي للمسجد

 طالب وطالبات الهندسة
املعماریة

اسم البرنامج :

الفئة املستهدفة :

 1,906,255 ریال=



 اململکة العربیة السعودیة - الدمام - حي الجامعیین - شارع األمیر نایف
هاتف (8214441-013)-فاکس (013-8184587

ص.ب (7174  الرمز البریدي (31462
الرجال : 0508887911 -     النساء : 0508887922
 البرید اإللکتروني :                                          
http://www.alsaifcharity.org  املوقع اإللکتروني :                                        

info@alsaifcharity.org

(
( (

1,906,255  إجمالي ما تم صرفه یلع املسجد يف 2020 م ریال=
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