
تــقـــ��ــــر إنــجـــازات عام ٢٠٢١م

� تم التقد�م عليها المؤسسات المانحة ال��

أوقاف ع� الض��انمؤسسة ع�د هللا الراج��مؤسسة الحب�بمؤسسة العنقريأوقاف الضح�ان

12

الجا� اإل�سان�ة

3456

مستف�د   (25) ب�انات  رفع  تم 
التنموي  اإلس�ان  وع  لم��
الول�د  مؤسسة  مع  ا�ة  �ال��

�ة الخ��

25

تم تعبئة (57) استمارة لتح��ل 
تمل�ك  عقد  ا�  انتفاع  عقد 
للمستف�دين الذين تم �سل�مهم 

وحدات سكن�ة

57

ز�ارة  أ�ة   (1066) ز�ارة  تم 
 �

�� ب�اناتهم  و�سج�ل  �حث�ة 
قوائم الجمع�ة

1066

تم تنف�ذ (314) ز�ارة رقاب�ة ع� 
استمارات  وتعبئة  المستف�دين 
لإلس�ان  والتفت�ش  الرقا�ة 

التنموي

314

امج  لل�� المستف�دين  ح�  تم 
ال��ارات  خالل  من  التنم��ة 

التنم��ة �عدد (147) ز�ارة

147

التخصص  ألغاء  ح�  تم 
� لم �ستف�د منها  للوحدات ال��
(27) وحدة  �عدد  المستف�دين 

سكن�ة

27

تطوع�ة  فرصة   (36) ط�ح  تم 
و�سج�ل (51) متط�ع ومتطوعة

36
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ل لـ477 فردا� وشمل  � تم تأث�ث (100) م��
األثاث (دوالب مطبخ- جلســـــــات عــــــــــــــ���ة 
- غرف نوم مك�فات-ثالجات-ف��زرات- 
 - ط�� أفران  مال�س-  غساالت 
كه��ائ�ة)،  رول-م�ا�س  سجاد-ستائر 

�عدد اجما�� ٢٩٠٠ قطعة

100

تم �سل�م وحدات سكن�ة �عدد 
(24) وحدة بنظام عقد انتفاع

24

إ�جار لعدد (47)  تم دفع دعم 
وقدرة  إجما��  �م�لغ  مستف�د 

648,293 ألف ر�ال

47

 (4478) �ـــ�ــــــــــانــــــــــــات  رفـــــــــع  تم 
اإلس�ان  منصة  ع�  مستف�د 

التنموي

4478

تم رفع ب�انات( 90) مستف�د ع� 
اء نامج دعم ال�� منصة جود ل��

90

مستف�د   (173) ب�انات  رفع  تم 
دعم  نامج  ل�� جود  منصة  ع� 

إ�جار

173

مراجع   (990) استق�ال  تم 
�المعدل الشهري

990

تم رفع (56) �الغ ص�انة �منصة 
التنموي  لإلس�ان  التا�عة  نمو 

نامج ال�شغ�ل والص�انة ل��

56

لبناء  الثالثة  المرحلة  انجاز  تم 
�مركز  سكن�ة  وحدات  أر�ــع 
الطرف�ة من أجما�� (4) مراحل 

وع للم��

4

وع  م�� بناء  عقد  توقيع  تم 
الطراق لوحدة سكن�ة واحدة.

1

وع ��  بناء م�� توقيع عقد  تم 
سكن�ة  لوحدة  �دة  ب�� الال�د�ة 

واحدة

1

مل��ة  نقل  إجراءات  انهاء  تم 
�ــــــمسـاحـــة  الـــــــــجد�دات  ارض 
وجاري  م��عا؛  م��   (51040)
صك  من  تح��لها  ع�  العمل 

� زرا�� إ� صك سك��

1

الجمع�ة   � ب�� اتفاق�ة  توقيع  تم 
وجمع�ة ب��ان برنامج بناء (20) 
إجما��  �م�لغ  سكن�ة  وحدە 
وقدرە 6,000,000 مليون ر�ال 

20

تـــــدر�ـ�ـ�ــــه  دورە   (14) إقامـــة  تم 
�حــــــــــضور  وتثـــقــــــــ�ف�ه  وتأه�ل�ه 
(147) مستف�د منها 7 التدر�ب 

عن �عد

14

ا�ة مع المؤسسة  تم تجد�د ال��
 � والمه��  � التق�� للتدر�ب  العامة 
و�ــــــــنــــــــــــات  أبنــــــــــاء  لــــــــرفع كــــــــــفاءة 

مستف�دي الجمع�ة

23

تم اصدار رخصة م�شاة تدر��ة 
للتدر�ب  العامة  المؤسسة  من 

� � والمه�� التق��

1


