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برامج وأنشطة الجمعية التنموية



أهداف 
الجمعية

مساعدة األسر المحتاجة 
ودعمھم

تفعیل دور التطوع في 
خدمة المجتمع

مساعدة األسر المنتجة 
وتبني مشاریعھم

فتح المشاریع التابعة 
للجمعیة



نطاق 
خدمتنا

الشيحية

البكيرية

الهاللية



شراكات 
الجمعية 

شراكات 
الجمعية 



شراكة مجتمعية 
مع إدارة التعليم بمحافظة 

البكيرية

لتنفیذ مشروع وجبتي صحتي  
«لتشغیل المقاصف المدرسیة بواسطة أسر رؤیة المنتجة»

 عدد املدارس املنفذ فيها خالل
الفصل الدراسي الثاني 1438 هـ

البكيرية
الضلفعة
الفويلق



شراكة تدريبة
مع معهد االحتراف العربي 

النسائي بالبكيرية
لتنفیذ مشروع اكتفاء للخیاطة 

«لتدریب فتیات وسیدات المجتمع على الخیاطة لمدة ستة أشھر ثم 
العمل على توفیر فرص عمل للمتدربات وتحقیق دخل ثابت لھن بدعم 

من مؤسسة سلیمان الراجحي الخیریة.»

 الفئة املستفيدة ملشروع
اكتفاء خالل عام 1438هـ

سيدات أسر الجمعية
 فتيات وسيدات املجتمع
خريجات قسم تصميم األزياء



شراكة تدريبة
مع معهد االحتراف العربي 

النسائي بالبكيرية
لتنفیذ مشروع حرفة واكتفاء للفنون 

«لتدریب فتیات وسیدات المجتمع على الرسم و أعمال النحت 
واألشغال الیدویة الفنیة وتجھیز الھدایا والتغلیف باحترافیة بدعم من 

مؤسسة الملك خالد الخیریة.»
 عدد الطالبات املتدربات في كل

دورة  خالل عام 1438 هـ

الرسم تم التدريب
النحت تحت التدريب
تغليف الهدايا  قيد التدريب



شراكة مجتمعية 
مع بنك التنمية االجتماعية

لتنفیذ مشروع سند 
«مشروع القرض الحسن إلقراض ودعم األسر المنتجة وتیسیر 

مشاریعھا.»

المشروع 
قید التنفیذ



الليلة الرمضانية 

وصف النشاط: 
لقاء تعريفي ترفيهي بأنشطة الجمعية وخدماتها 

والتعريف بأسرها المنتجة ومنتجاتها. 

تاريخ النشاط : 
نفذت بتاريخ1438/9/18 هـ. 

عدد الحضور: 
177 امرأه . 



اكتفاء (للخياطة) 

وصف البرنامج: 
تدريب فتيات وسيدات على الخياطة لمدة ستة أشهر 

ثم توفير فرص عمل للمتدربات وتحقيق دخل ثابت لهن 
بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية. 

تاريخ البرنامج : 
نفذت خالل الستة أشهر الماضية خالل عام 

1438هـ . 
عدد المستفيدات: 

40 سيدة. 



حرفة واكتفاء (للفنون) 

وصف البرنامج: 
تدريب 60 فتاة على الرسم و أعمال النحت 

واألشغال اليدوية الفنية وتجهيز الهدايا والتغليف 
باحترافية بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية. 

تاريخ البرنامج : 
قيدت التنفيذ . 

عدد المستفيدات: 
60 فتاة. 



ندوة  
(مستقبل الشباب في رؤية المملكة 2030) 

وصف النشاط: 
 ندوة توعية للشباب وإيضاح مفهوم رؤية المملكة 2030 

والحث على الوقوف في وجه اإلرهاب (البرنامج كان مشاركة 
من الجمعية في تفعيل حملة صاحب السمو الملكي أمير 

منطقة القصيم حفظه الله" معاً ضد اإلرهاب")  
تاريخ النشاط : 

نفذت بتاريخ 1438/5/25 هـ . 
عدد المستفيدات: 

 40 نساء ورجال. 



ندوة
 (المواطنة واألمن اإلداري) 

وصف النشاط: 
ندوة لنشر الوعي االجتماعي و غرس مفهوم المواطنة 

وعالقتها باألمن اإلداري في جميع القطاعات (البرنامج 
مشاركة في حملة وطننا أمانة ضمن حملة الهيئة الوطنية 

لمكافحة الفساد ).  
تاريخ النشاط : 

نفذت بتاريخ 1438/6/22 هـ . 
عدد المستفيدات: 

16 نساء ورجال. 



أمسية شعرية  
(على أوتار الوطن) 

وصف النشاط: 
األمسية الشعرية الوطنية النسائية كانت مشاركة في 
حملة وطننا أمانة ضمن حملة الهيئة الوطنية لمكافحة 

الفساد. 
تاريخ النشاط : 

نفذت بتاريخ 1438/7/10 هـ . 
عدد المستفيدات: 

35 نساء. 



معرض منتجنا وطني

وصف النشاط: 
المشاركة في معرض منتجنا وطني لدعم الشابات 

السعوديات في اإلنتاج من تنظيم بنك الراجحي 
بمنتجات متدربات برنامج اكتفاء للخياطة وبرنامج 

حرفة واكتفاء للفنون. 
تاريخ النشاط : 

نفذت يوم األربعاء  1438/11/10. 
عدد المستفيدات: 

 زوارالمعرض ومتدربات البرامج. 



حاضنة المشاريع 

وصف النشاط: 
(مركز تجاري مصغر تعرض فيه األسر منتجاتها ) بعدما تم االتفاق مع بلدية محافظة 
البكيرية الستالم مبنى الخضار العضوية وتم تقسيمه إلى 18 جناح لتكفي 18 أسرة 

منتجة حيث يوجد العديد من األسر تضع منتجاتها على شكل بسطات في سوق 
البكيرية التجاري والهدف من إقامة الحضانة أن تعرض األسر منتجاتها في بيئة آمنة. 

تاريخ النشاط : 
قيدت التنفيذ . 

عدد المستفيدات: 
18 أسره منتجة. 



معمل منسوجات ضیافة رؤیة 

غذاؤكم صحي سعادتي في قیمي 

مشغل لإلنتاج الفنيتمور مباركة 

المساعد الطبينادي رؤیة للقراءة

دار الضيافة لألطفال لتوفير بيئة آمنة  
ألطفال أبناء الموظفات ومن خاللها تتوفر 
فرص عمل للعديد من المحتاجات للعمل.

للمتدربات في برنامج اكتفاء 
( للخياطة ) لتوفير مصدر دخل دائم 

لهن وتزويد أسواقنا بالمنتجات الوطنية.

مطبخ نسائي  برنامج توعوي اجتماعي .
يوفر وجبات غداء للموظفات والموظفين.

معمل تمور يعتني بتوفير جميع أنواع التمور
بطرق صحية ونظيفة وتوفير فرص عمل  

لألسر التابعة للجمعية .

للمتدربات المتميزات في برنامج حرفة واكتفاء 
لتزويد السوق بإنتاج محلي على درجة عالية  

من االحترافية والدقة في العمل.

نادي نسائي للقراءة في محافظة البكيرية 
يهتم بنشر ثقافة القراءة في المجتمع وبين 

الفتيات.

تدريب فتيات وشباب على الرعاية 
الصحية لكبار السن والمرضى في 

منازلهم 



تستطيع أن تنضم إلينا كـ:
عضو 
أسرة  متطوععامل

منتجة

أسرة متدربة
محتاجة



للتواصل
:


