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  مم10210255النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام 

  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

اسزضبفخ يذسسخ خىنه ثُذ األصوس ضًٍ يششوع اسزضبفخ يذسسخ خىنه ثُذ األصوس ضًٍ يششوع   ثقبفٍثقبفٍ    ..11

  َفحبد يكزجُخَفحبد يكزجُخ
  ٍٍراررار  2121  5151  51125112\\11\\5252  51125112\\11\\5252

  ثقبفٍثقبفٍ    ..22
  رارٍرارٍ  0101  --  51125112\\11\\5252  51125112\\11\\5252  ثطىنخ انشطشَح نطهجخ انًذاسط انثبَىَخثطىنخ انشطشَح نطهجخ انًذاسط انثبَىَخ

  رارٍرارٍ  0101  111111  51125112\\1111\\0101  51125112\\1111\\1313  ثشَبيح انًسبثقبد انثقبفُخ انًُذاَُخ فٍ يذاسط انثبَىَخ  ثشَبيح انًسبثقبد انثقبفُخ انًُذاَُخ فٍ يذاسط انثبَىَخ    يسبثقخيسبثقخ    ..33

  ادثٍادثٍ    ..44
انًشكض َسزضُف االسزبر سفؼذ انؼشػُش ضًٍ ثشَبيح انًشكض َسزضُف االسزبر سفؼذ انؼشػُش ضًٍ ثشَبيح 

  َبدٌ انهغخ اإلَدهُضَخ َبدٌ انهغخ اإلَدهُضَخ 
  رارٍرارٍ  0101  0101  51125112\\1111\\1111  51125112\\1111\\1111

  ثقبفٍثقبفٍ    ..55
صَبسح رؼهًُُخ نطالة َبدٌ انهغخ اإلَدهُضَخ نهًشكض صَبسح رؼهًُُخ نطالة َبدٌ انهغخ اإلَدهُضَخ نهًشكض 

  األيشَكٍ ثغضح األيشَكٍ ثغضح 
5151\\1111\\51125112  5151\\1111\\51125112  0101  121121  

  رارٍرارٍ

  رارٍرارٍ  211211  111111  51125112\\77\\1111  51125112\\77\\88  ثشَبيح ركزك سيضبٌ انثقبفٍثشَبيح ركزك سيضبٌ انثقبفٍ  يسبثقخيسبثقخ    ..66

  طفىنخطفىنخ    ..77
  أطفبل سوضخ انًشكض رزضبيٍ يغ شهذاء األقصً أطفبل سوضخ انًشكض رزضبيٍ يغ شهذاء األقصً 

  
00\\1111\\51125112  00\\1111\\51125112  --  --    

  رارٍرارٍ  011011  0101  51125112\\1111\\00  51125112\\1111\\00  يخُى رىاصهٍ يغ انطالة األوائميخُى رىاصهٍ يغ انطالة األوائم  ثقبفٍثقبفٍ    ..88

  رارٍرارٍ  121121  1818  51125112\\33\\77  51125112\\33\\77  ػقذ ثطىنخ انشطشَح نهفئبد ػقذ ثطىنخ انشطشَح نهفئبد   ثقبفٍثقبفٍ    ..99

  اخزًبػٍاخزًبػٍ    ..1111
ػقذ وسشخ ػًم حىل اَبسح شبسع انؼششٍَ ) يغ خًؼُخ ػقذ وسشخ ػًم حىل اَبسح شبسع انؼششٍَ ) يغ خًؼُخ 

  انًسزقجم( يُفز انًششوع  انًسزقجم( يُفز انًششوع  
  رًىَم يؤسسخ انًسزقجمرًىَم يؤسسخ انًسزقجم  3131$$  2121  51125112\\11\\22  51125112\\11\\22

  رارٍرارٍ  121121  1212  51125112//55  51125112//55  انًشكض َؼقذ دوسح انًحبدثخ فٍ انهغخ اإلَدهُضَخانًشكض َؼقذ دوسح انًحبدثخ فٍ انهغخ اإلَدهُضَخ  ثقبفٍثقبفٍ    ..1111

  يؤسسخ يبٌ كُش )يبنُضَب (يؤسسخ يبٌ كُش )يبنُضَب (  $$72117211  121121  51125112\\33\\1818  51125112\\33\\33  اَطالق انًخُى انصُفٍ انثقبفٍ انسبثغ ػشش نألوائم اَطالق انًخُى انصُفٍ انثقبفٍ انسبثغ ػشش نألوائم   ثقبفٍثقبفٍ    ..1212
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  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

  
  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط 

  ثقبفٍثقبفٍ    ..1313
يشكض انؼهى وانثقبفخ َحزفم ثزخشَح انفىج األول نًذسسخ يشكض انؼهى وانثقبفخ َحزفم ثزخشَح انفىج األول نًذسسخ 

  انشطشَح انشطشَح 
  رارٍرارٍ  2121  5151  51125112\\22\\5050  51125112\\22\\5050

  رارٍرارٍ  يىاصالديىاصالد  2121    51125112\\22\\33  51125112\\22\\33  َحصذ أفضم إخشاج فٍ يسبثقخ أفالو األسشي َحصذ أفضم إخشاج فٍ يسبثقخ أفالو األسشي انًشكض انًشكض   يسبثقخيسبثقخ    ..1414

  ثقبفٍثقبفٍ    ..1515
انهقبء انزحضُشٌ نطبنجبد انًخُى انصُفٍ انثقبفٍ انسبثغ انهقبء انزحضُشٌ نطبنجبد انًخُى انصُفٍ انثقبفٍ انسبثغ 

  ػشش ػشش 
0101\\11\\51125112  0101\\11\\51125112  511511  511511  

  رارٍرارٍ

  ثقبفٍثقبفٍ    ..1616
انهقبء انزحضُشٌ نطالة انًخُى انصُفٍ انثقبفٍ انسبثغ انهقبء انزحضُشٌ نطالة انًخُى انصُفٍ انثقبفٍ انسبثغ 

  ػششػشش
5959\\11\\51125112  5959\\11\\51125112  011011  011011  

  رارٍرارٍ

  رارٍرارٍ  111111  2121  51125112\\11\\5858  51125112\\11\\5858  ( نطهجخ انثبَىَخ األوائم( نطهجخ انثبَىَخ األوائم    IIlleettssاخزجبس )اخزجبس )  رذسَترذسَت    ..1717

  رارٍرارٍ  5555\\11\\51125112  5555\\11\\51125112  2121  111111  ( (   IIlleettssنقبء رذسَجٍ نهطالة حىل اخزجبس )نقبء رذسَجٍ نهطالة حىل اخزجبس )  رذسَترذسَت    ..1818

  صَبساد اخزًبػُخ وػضاء وصواجصَبساد اخزًبػُخ وػضاء وصواج  311311  1212  انؼبوانؼبو  خخيٍ ثذاَيٍ ثذاَ  رُفُز صَبساد اخزًبػُخ رُفُز صَبساد اخزًبػُخ   اخزًبػٍاخزًبػٍ    ..1919

  رارٍرارٍ  511511  0202  51125112\\11\\1818  51125112\\11\\1818  ػقذ اخزًبع ػبو نهدًؼُخ انؼًىيُخ ػقذ اخزًبع ػبو نهدًؼُخ انؼًىيُخ   يشكضيشكض    ..2121

  رارٍرارٍ  5151  1212  51125112\\11\\1818  51125112\\11\\1818  افززبذ َبدٌ انزبسَخافززبذ َبدٌ انزبسَخ  ثقبفٍثقبفٍ    ..2121

  ثقبفٍثقبفٍ    ..2222
يشكض انؼهى وانثقبفخ َسزضُف ػذح يذاسط ثبَىَخ فٍ يشكض انؼهى وانثقبفخ َسزضُف ػذح يذاسط ثبَىَخ فٍ 

  انًكزجخ انًكزجخ 
  فٍ كم صَبسحفٍ كم صَبسح  1111  5151  51125112\\00\\1111  51125112\\00\\1111

  $$29112911  يسدذ ويؤسسخيسدذ ويؤسسخ  1212  51125112\\22\\1111  51125112\\00\\1111  ء انخُشٌ ء انخُشٌ يششوع سقُب انًبيششوع سقُب انًب  خُشٌخُشٌ    ..2323
انُذوح انؼبنًُخ نهشجبة االساليٍ انُذوح انؼبنًُخ نهشجبة االساليٍ 

  انسؼىدَخ انسؼىدَخ 

  رارٍرارٍ  1111  5151  51125112\\00\\1111  51125112\\00\\1111  انًشكض َسزضُف يذسسخ ثبَىَخ نهطبنجبد انًشكض َسزضُف يذسسخ ثبَىَخ نهطبنجبد   ثقبفٍثقبفٍ    ..2424
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    --  1212  51125112\\11\\0101  51125112\\11\\5353  دوسح فٍ فٍ كزبثخ انقصخ نهطبنجبد دوسح فٍ فٍ كزبثخ انقصخ نهطبنجبد   ثقبفٍثقبفٍ    ..2525

  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

انثقبفخ َخززى انًخُى انثقبفٍ ألوائم انثبَىَخ انثقبفخ َخززى انًخُى انثقبفٍ ألوائم انثبَىَخ يشكض انؼهى ويشكض انؼهى و  ثقبفٍثقبفٍ    ..2626

  فٍ سحهخ خزبيُخ فٍ سحهخ خزبيُخ 
  رارٍرارٍ  211211  2121  51125112\\11\\0101  51125112\\11\\0101

يشكى انؼهى وانثقبفخ َسزضُف يذسسخ شهذاء انُصُشاد " يشكى انؼهى وانثقبفخ َسزضُف يذسسخ شهذاء انُصُشاد "   ثقبفٍثقبفٍ    ..2727

  أ"أ"
  رارٍرارٍ  0101  5151  51125112\\11\\5353  55112112\\11\\5353

    111111  3131  51125112\\11\\5353  51125112\\11\\5353  يشكض انؼهى وانثقبفخ َؼقذ نقبء قبَىَُب نأليهبد يشكض انؼهى وانثقبفخ َؼقذ نقبء قبَىَُب نأليهبد   ثقبفٍثقبفٍ    ..2828

  رارٍرارٍ  1111  5151  51125112\\11\\5252  51125112\\11\\5252  اسزضبفخ يذسسخ انشَبض انثبَىَخ نهجُبد اسزضبفخ يذسسخ انشَبض انثبَىَخ نهجُبد   ثقبفٍثقبفٍ    ..2929

اسزضبفخ يذسسخ خىنخ ثُذ األصوس ضًٍ يششوع اسزضبفخ يذسسخ خىنخ ثُذ األصوس ضًٍ يششوع   ثقبفٍثقبفٍ    ..3131

  َفحبد يكزجُخ َفحبد يكزجُخ 
5252\\11\\51125112  5252\\11\\51125112  5151  0101  

  رارٍرارٍ

  طفىنخطفىنخ    ..3131
يشبسكخ انشوضخ فٍ يهشخبٌ انطفىنخ انزٌ رقًُه كهُخ يشبسكخ انشوضخ فٍ يهشخبٌ انطفىنخ انزٌ رقًُه كهُخ 

  انؼهىو وانزكُىنىخُب ثؼُىاٌ )ثسًخ ال رغُت (انؼهىو وانزكُىنىخُب ثؼُىاٌ )ثسًخ ال رغُت (
  رارٍرارٍ  121121  طفمطفم  1212  51125112\\11\\22  51125112\\11\\22

يشبسكخ انشوضخ فٍ يهشخبٌ انسُىٌ انزٌ رقًُه يذَشَخ يشبسكخ انشوضخ فٍ يهشخبٌ انسُىٌ انزٌ رقًُه يذَشَخ   طفىنخطفىنخ    ..3232

  انزشثُخ وانزؼهُى ثبنىسطًانزشثُخ وانزؼهُى ثبنىسطً
  رارٍرارٍ  0101  1111  51125112\\11\\1313  51125112\\11\\1313

--51115111يهشخبٌ انطفىنخ انخبص ثبَزهبء انؼبو انذساسٍ يهشخبٌ انطفىنخ انخبص ثبَزهبء انؼبو انذساسٍ   طفىنخطفىنخ    ..3333

  نشوضخ فٍ فشذ ويشذنشوضخ فٍ فشذ ويشذ  51125112
  رارٍرارٍ  311311  571571  51125112\\22\\1111  51125112\\22\\1111

    --  011011  51125112\\88\\5757  51125112\\88\\5757  ثذأ انؼًم ثبنؼبو انذساسٍ اندذَذ فٍ سوضخ فشذ ويشذثذأ انؼًم ثبنؼبو انذساسٍ اندذَذ فٍ سوضخ فشذ ويشذ  طفىنخطفىنخ    ..3434

  رؼهًٍُرؼهًٍُ    ..3535
انشَبض خالل انشَبض خالل دوسح انزشخًخ نطبنجبد انثبَىَخ يٍ يذسسخ دوسح انزشخًخ نطبنجبد انثبَىَخ يٍ يذسسخ 

  انؼطهخ انصُفُخانؼطهخ انصُفُخ
  رارٍرارٍ  011011  0101  51125112\\88\\99  51125112\\77\\1818

  رؼهًٍُرؼهًٍُ    ..3636
اسزضبفخ انًشكضح نذوسح رخشَح انحذَث انزٍ َظًزهب داس اسزضبفخ انًشكضح نذوسح رخشَح انحذَث انزٍ َظًزهب داس 

  انقشآٌ انكشَى وانسُخ فٍ يكزجخ انًشكضانقشآٌ انكشَى وانسُخ فٍ يكزجخ انًشكض
5151\\1111\\51125112  5151\\1111\\51125112  0202  --    

اسزضبفخ انُبشظ ) خىٌ كبسثش(يٍ انىالَبد انًزحذح ػجش اسزضبفخ انُبشظ ) خىٌ كبسثش(يٍ انىالَبد انًزحذح ػجش   ثقبفٍثقبفٍ    ..3737

sskkyy    َ بدٌ انهغخ اإلَدهُضَخبدٌ انهغخ اإلَدهُضَخيٍ خالل َيٍ خالل  
1111\\1515\\51125112  1111\\1515\\51125112  1212  --    
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  رارٍرارٍ  0101  0101  51125112\\1515\\1111  51125112\\1515\\1111  اسزضبفخ و . يحًذ شحبدح فٍ َبدٌ انهغخ اإلَدهُضَخاسزضبفخ و . يحًذ شحبدح فٍ َبدٌ انهغخ اإلَدهُضَخ  ثقبفٍثقبفٍ    ..3838

  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  ط ط وصف النشاوصف النشا  نوع النشاط نوع النشاط   مم

  اخزًبػٍاخزًبػٍ    ..3939
صَبسح انطبنت ) َضبل أثى ػشة ( ثًُبسجخ حفظه نكزبة صَبسح انطبنت ) َضبل أثى ػشة ( ثًُبسجخ حفظه نكزبة 

  هللاهللا
1212\\00\\51125112  1212\\00\\51125112  11  5151  

  رارٍرارٍ

  طفىنخطفىنخ    ..4141
اخززبو فؼبنُبد ) إال سسىل هللا ( فٍ سوضخ فشذ ويشذ اخززبو فؼبنُبد ) إال سسىل هللا ( فٍ سوضخ فشذ ويشذ 

  55  \\1717إنً إنً   11  \\0101اسزًش يٍ اسزًش يٍ 
1818\\55\\51125112  1818\\55\\51125112  011011  521521  

  رارٍرارٍ

  هُئخ االػًبل انخُشَخ هُئخ االػًبل انخُشَخ   11111111  1111  51125112//33//1717  51125112//33//1717  يسبػذح أسش يحزبخخ فٍ شهش سيضبٌ يسبػذح أسش يحزبخخ فٍ شهش سيضبٌ   يشبسَغ يشبسَغ     ..4141

  هُئخ االػًبل انخُشَخهُئخ االػًبل انخُشَخ  صُُُخ  ػٍُُصُُُخ  ػٍُُ  3131  1212  51125112//33//1717  51125112//33//1717  يسبػذح أسش يحزبخخ فٍ شهش سيضبٌ ثصىاٍَ سصيسبػذح أسش يحزبخخ فٍ شهش سيضبٌ ثصىاٍَ سص  يشبسَغيشبسَغ    ..4242

  ندُخ يؤسسبد انُصُشادندُخ يؤسسبد انُصُشاد  طشد ػٍُُطشد ػٍُُ  181181    181181  51125112//33//1212  51125112//33//77  يسبػذح اسش يحزبخخ ثطشود غزائُخ فٍ سيضبٌيسبػذح اسش يحزبخخ ثطشود غزائُخ فٍ سيضبٌ  يشبسَغيشبسَغ    ..4343

  يشبسَغيشبسَغ    ..4444
  ػٍُُػٍُُ  111111  51125112//99//55  51125112//99//55  حقُجخ يذسسُخ يدهضح ثبنذفبرش واالقالوحقُجخ يذسسُخ يدهضح ثبنذفبرش واالقالورىصَغ  رىصَغ  

ندُخ يؤسسبد انُصُشاد رًىَم انُذوح ندُخ يؤسسبد انُصُشاد رًىَم انُذوح 

  انؼبنًُخ نهشجبة االساليٍ انسؼىدَخانؼبنًُخ نهشجبة االساليٍ انسؼىدَخ

  ندُخ يؤسسبد انُصُشادندُخ يؤسسبد انُصُشاد  ػٍُُ/ قسبئى ششائُخػٍُُ/ قسبئى ششائُخ  5151  51125112//77//1515  51125112//77//1515  يششوع كسىح انؼُذ نهطالة انفقشاء يششوع كسىح انؼُذ نهطالة انفقشاء   يشبسَغيشبسَغ    ..4545

  إقرار وتعهدإقرار وتعهد
ن المعمومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسميمة ودقيقة وخالية من أي أخطاء وفيي حياث ثبيوت  كيس ذلين ف ننيا     مركز العمم والثقافةمركز العمم والثقافةتعهد نحن في جمعية /تعهد نحن في جمعية /نقر وننقر ون ن المعمومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسميمة ودقيقة وخالية من أي أخطاء وفيي حياث ثبيوت  كيس ذلين ف ننيا بعدم إخفاء أي معمومات وا  نتحميث كاميث نتحميث كاميث بعدم إخفاء أي معمومات وا 

  المسئولية القانونية المترتبة  مى مخالفة هذا اإلقرار .المسئولية القانونية المترتبة  مى مخالفة هذا اإلقرار .

              الحافيالحافي  صالح محمدصالح محمداالسم / االسم / 
  تنفيذيتنفيذي  مديرمدير  الصفة /الصفة /
  ختم الجمعيةختم الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتوقيع /التوقيع /
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