


منذ تأسست الجمعية ا�ولى «٥٧» عاًما، 
احدثت فرًقا ملموًسا في حياة آالف ا�شخاص

ولنتمكن من إكمال سيرتنا أسسنا إستراتيجية
التدخل المبكر في حياة أطفالنا من خالل تطوير
مهاراتهم العلمية والمهنية والرياضية لتمكين

ا�جيال القادمة من كسر دائرة الفقر وتحقيق ذاتهم
كأفراد منتجين في المجتمع.







ExxonMobil







في جميع المجاالت























م┲┒╂دن٨ ┄╂┽ان مأل┵وي
م┲┒╂دن٨ ┲╂┳ى ┣┳╀ ر┚ا

م┲┒╂دن٨ ┑ر╁ة ل┑╊م







ペ┶┹ا┑ボة └┽ر م┯〞وペر ┲┳〞و┣╂ة ペأ┼┶╂ة م┲ر╁ا┚ة ┩╀ م┲┈د ┵┷ مإل┗اペة
ペ┒ر┝ان م┲ثدي 〝┤او┸｟ مألو┲ى ┵┢ ┣دن ┄┽ان ر╁ا┚╂ة، و┸┕┰ر ┯┱

م┲┅┽ان م┲دم┣┶ة٧
└┰ًرم 

Parkour & Hala Hamrani
└┰ًرم 

Samraa Yoga

└┰ًرم 
┸ور ┄اペري

└┰ًرم 
Sweet Spot Tennis Academy

└┰ًرم 
Beat Studio

└┰ًرم 
Arena
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مإل╁رمهمن وم┲〞ボر┣ان  ECDKم

م┲〞ボر┣ان م┲┹┭د╁ة م┲┶┭╂ده 
HLGNDLC

ل┣ا┸ة م┲ويمرن
DNLLDNJFC 

ل╁رمهمن م┲┤┭ارمن
DNDLHNIKC 

م┲〞ボر┣ان م┲┤╂┹╂ة
JEJNEGK 

م┲ز┯الالالالاه
DNLLLNHFK

مإل┑〞ث┶ار
DDJNLIJ 

ل└〞رمك م┲┤┛و╁ة
IINCCC 

مأل┸┕┞┻ وم┲ボرم┵┃
FNFFKNHCH 

ه┣┴ ┣ام
EKENIIF 

DC٧FDF٧HED :╀┲مإل┄┶ا
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L٧EEF٧HEK :╀┲مإل┄┶ا

م┲┶┘رو┩ان م┲ボر┸ا┵┃ ٨ م┲┶┕ار╁┢  ECDKم

م┲┶┒ا┣دمن م┲┹┭د╁ة م┲┶┭╂دن
IKENLDC 

م┲┶┒ا┣دمن م┲ز┯اه
ECCC 

م┲┶┒ا┣دمن م┲┤╂┹╂ة
JJHNHJK

┵┘رو┩ان م┲┤┭ارمن
IJHNDEE 

م┲ボرم┵┃ ومأل┸┕┞ة
JNCKJNLEG
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م┲┶┘رو┩ان ECDKم

DE٧ECE٧CGJ :╀┲مإل┄┶ا

م┲┶┘رو┩ان م┲┤┶و┵╂┻ ومإلهمر╁┻ 
ENLJKNHDL ٢ 〝┕غ╂┳╂ة ١

┵┘رو┩ان م┲ボرم┵┃ ومأل┸┕┞┻
 LNEEFNHEK 
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┇┭┭｟ م┲┅┶┤╂ة ┸〞ائ┃ ل╁┅اペ╂ة ┩╀ م┲┹وم┇╀ م┲〞ا┲╂ة:
ペ┳غ ل┄┶ا┲╀ ر┗╂د م┲〞ボر┣ان م┲┹┭د╁ة ٢م┲┤ا┵ة وم┲┶┭╂دن١ ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ١KJI٥KHF٢ ر╁ال 

┵┭ار┸〞ا ペا┲┤ام م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ١EJC٥DFL٢ر╁ال٧
ペ┳غ ر┗╂د م┲〞ボر┣ان م┲┤╂┹╂ة ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ١JEJ٥EGK٢ ر╁ال ┵┭ار┸〞ا ┵┢ م┲┤ام 

م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ١GGC٥FCF٢ ر╁ال٧
ペ┳غ ر┗╂د م╉└〞رم┯ان ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ١II٥CCC٢ ر╁ال ┵┭ار┸〞ا ┵┢ م┲┤ام 

م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ١IC٥HCC٢ ر╁ال٧
ペ┳غ ر┗╂د ل╁رمهمن م┲┤┭ارمن ومألرم┚╀ ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ١D٥DLH٥IKC٢ ر╁ال ┵┭ار┸〞ا 

┵┢ م┲┤ام م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ١D٥CJL٥LGL٢ ر╁ال٧
ペ┳غ ر┗╂د ┣ائد م╉┑〞ث┶ارمن ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ١DDJ٥LIJ٢ ر╁ال ┵┭ار┸〞ا 

┵┢ م┲┤ام م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ١KC٥JID٢ ر╁ال ٧
ペ┳غ ر┗╂د م┄┶ا┲╀ م┲┶┒ا┣دمن ٢م┲┶┭╂دن وم┲┤╂┹╂ة١ ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ١D٥GHK٥GKK٢ ر╁ال 

┵┭ار┸〞ا ┵┢ م┲┤ام م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ١D٥CHF٥KIH٢ ر╁ال ٧
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┵╊┇ظان:
ペ┳غ ر┗╂د ل╁رمهمن مأل┸┕┞ة ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ١F٥FFK٥HCH٢ ر╁ال ┵┭ار┸〞ا ┵┢ م┲┤ام 

م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ١H٥LGH٥DHI٢ ر╁ال٧
ペ┳غ ر┗╂د ┵┘رو┩ان مأل┸┕┞ة ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ١J٥CKJ٥LEG٢ ر╁ال ┵┭ار┸〞ا ┵┢ م┲┤ام 
م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ١J٥FHI٥GLK٢ ر╁ال وボ┒┹ペة م┸خ┪اض MF وم┲ذي ╁┭اペ┳┽ا 

٧MJK ةボ┒┹ペ إ╁رمهمن مأل┸┕┞ة ┲┽ذم م┲┤امペ م┸خ┪اض
ペ┳غ ر┗╂د 〝ボر┣ان م┲ز┯ان ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ١D٥LLL٥HFK٢ ر╁ال ┵┭ار┸〞ا ┵┢ م┲┤ام م┲┶┹┘رم 

ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ١E٥FHI٥EHJ٢ ر╁ال وم┲ذي ┬اペ┳┽ا م┸خ┪اض ┩╀ ┵┒ا┣دمن م┲ز┯ان 
┇╂ث ペ┳غ｟ ┼ذم م┲┤ام ١ECCC٢ ر╁ال ┵┭ار┸〞ا ┵┢ م┲┤ام م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة 

١LE٥CCC٢ ر╁ال٧
ペ┳غ ر┗╂د م┲┶┘رو┩ان م┲┤┶و┵╂ة ومإلهمر╁ة ┲┽ذم م┲┤ام ペ┭╂┶ة ٢ ENLJKNHDL ١ ر╁ال ┵┭ار┸ة 
┵┢ م┲┤ام م┲┶┹┘رم ECDJم وم┲ボا┲غ ペ┭╂┶ة ٢ ENLEHNIJI ١ ر╁ال ボ┒┹ペة مر〝┪اع MDNJ وペ┳غ｟ 

MHJNH ةボ┒┹ペ م┲┶┘رو┩ان م┲┤┶و┵╂ة ومإلهمر╁ة ┲┽ذم م┲┤ام ┷┵ ベ〝مأل┄ور وم┲روم
ペ┳غ ر┗╂د م┲〞غ╂ر ┩╀ ┗ا┩╀ مأل┗ول ┲┽ذم م┲┤ام ペ┤┅ز ペ┭╂┶ة ٢ ١GNDDENHFF ر╁ال ┵┭ار┸ة ┵┢ 

٧ MGNK ةボ┒┹ペ مECDJ ز م┲┤ام م┲┶┹┘رم┅┣



التقارير المالية لعام ٢٠١٨

ECDL م┲┶ومي┸ة م┲〞┭د╁ر╁ة ┲┤ام



ا�عالم:




