


اء ف  روع اكت  ة   مش  ي  ان  لة  الرمض  اء اللي  ف  ة  واكت  روع حرف  م مش  ي 
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ل ث  ا هي  ا الي  ي 
 هدف 



 :مه وحه
جمعية خيرية غير ربحية تسعي 

نهرقي بانمجتمع مه خالل تقديم 

خدماتها عهي مستوى راقي مه 

 انتأهيم إني انتمكيه حتي األمان



تهدف الجمعٌة إلى تمدٌم الخدمات التً تحتاجها  

 محافظة البكٌرٌة ومركزي الهاللٌة والشٌحٌة

جمعٌة تنموٌة نسائٌة تمدم خدمات مجتمعٌة فاعلة 

 .وتسهم فً تمكٌن المستفٌدٌن

تمدٌم برامج ومشارٌع تنموٌة واجتماعٌة تلبً 

احتٌاجات المجتمع المحلً بشراكات نوعٌة وكوادر 

شابة للمساهمة فً تحمٌك االستمرار االجتماعً 

 .وااللتصادي للمستفٌدٌن







فكرة تأسوس مجعوة  جاءت ومن هذا املنطلق 

رؤوة لنقل احملتاجني يف احملافظة من  

االحتواج إىل اإلنتاج  بتوفري فرص عمل هلم  

أو تأسوس مشاروع صغرية لتأمني  

احتواجاتهم ومتناهوة الصغر لضمان حواة  

 هلمكرمية 



نطاق 

 خدمتنا

 الشٌحٌة

 البكٌرٌة

 الهاللٌة

 أسرة 65عدد األسر التً تم بحثها مٌدانٌا 

 فرد بٌن أرامل ومطلمات وأٌتام230بعدد 



الهٌكل  

التنظٌمً 

 للجمعٌة



1 2 3 
4 

4 

 اللجنة

 االجتماعٌة

لجنة تنمٌة الموارد 

 البشرٌة والتوظٌف
لجنة االنشطة 

 والبرامج

لجنة المشارٌع 

 واالستثمار
لجنة المروض 

 ورٌادة األعمال 

 

5 



 لسم االدارة

 لسم البحث االجتماعً

 لسم العاللات العامة

 لسم المروض

 لسم المحاسبة

 لسم المشارٌع واالستثمار





 لتنفٌذ مشروع وجبتً صحتً 
 «لتشغٌل المماصف المدرسٌة بواسطة أسر رؤٌة المنتجة»

عدد المدارس المنفذ فٌها خالل الفصل 
 هـ 1438الدراسً الثانً 

 البكٌرٌة

 الضلفعة

 الفوٌلك



 لتنفٌذ مشروع اكتفاء للخٌاطة
على الخٌاطة لمدة ستة أشهر ثم لتدرٌب فتٌات وسٌدات المجتمع »

فرص عمل للمتدربات وتحمٌك دخل ثابت لهن بدعم العمل على توفٌر 

 «.من مؤسسة سلٌمان الراجحً الخٌرٌة

 هـ1438الفئة المستفٌدة لمشروع اكتفاء خالل عام 

 سٌدات أسر الجمعٌة

 فتٌات وسٌدات المجتمع 

 خرٌجات لسم تصمٌم األزٌاء



 لتنفٌذ مشروع حرفة واكتفاء للفنون
أعمال النحت على الرسم و لتدرٌب فتٌات وسٌدات المجتمع »

من بدعم واألشغال الٌدوٌة الفنٌة وتجهٌز الهداٌا والتغلٌف باحترافٌة 

 «.مؤسسة الملن خالد الخٌرٌة

 هـ 1438عدد الطالبات المتدربات فً كل دورة  خالل عام 

 الرسم تم التدرٌب

 النحت تحت التدرٌب

 تغلٌف الهداٌا  لٌد التدرٌب



 لتنفٌذ مشروع سند
األسر المنتجة وتٌسٌر إللراض ودعم المرض الحسن مشروع »

 «.مشارٌعها

المشروع 
 لٌد التنفٌذ



ة   مون 
ي  ع ن  اري  ة   مش  ي  اف  ف  دوات  ي  ة   ن  ي  ت  درن  رامج  ن  ة   ب  ي  شان 

ادرات  ان   مي 
 

 
 

 



 :وصف النشاط

لماء تعرٌفً ترفٌهً بأنشطة الجمعٌة وخدماتها 

 .والتعرٌف بأسرها المنتجة ومنتجاتها

 

 :تارٌخ النشاط 
 .هـ 1438/9/18نفذت بتارٌخ

 

 :عدد الحضور

 .امرأه  177
 



 :وصف النشاط

حفل نجاح ألٌتام الجمعٌة تخلله مسابمات وفمرات 

 .إنشادٌه وتمدٌم جوائز ومأدبة عشاء 

 :تارٌخ النشاط 
 ..هـ  1438/5/3الثالثاء الموافكنفذت 

 

 :عدد الحضور

 .نساء وأطفال 100
 



 :وصف البرنامج

الخٌاطة لمدة ستة أشهر على تدرٌب فتٌات وسٌدات 

ثم توفٌر فرص عمل للمتدربات وتحمٌك دخل ثابت 
 .لهن بدعم من مؤسسة سلٌمان الراجحً الخٌرٌة

 :البرنامج تارٌخ 

خالل الستة أشهر الماضٌة خالل عام نفذت 

 .هـ 1438

 :المستفٌداتعدد 

 .سٌدة 40
 



 :وصف البرنامج

فتاة على الرسم و أعمال النحت  60تدرٌب 

واألشغال الٌدوٌة الفنٌة وتجهٌز الهداٌا والتغلٌف 

 .من مؤسسة الملن خالد الخٌرٌةبدعم باحترافٌة 

 :البرنامج تارٌخ 

 . لٌدت التنفٌذ

 :المستفٌداتعدد 

 .فتاة 60
 



 :وصف النشاط
ندوة توعٌة للشباب وإٌضاح مفهوم رؤٌة المملكة  

والحث على الولوف فً وجه اإلرهاب 2030

البرنامج كان مشاركة من الجمعٌة فً تفعٌل حملة )

صاحب السمو الملكً أمٌر منطمة المصٌم حفظه 

 "(  معاً ضد اإلرهاب" هللا

 :النشاط تارٌخ 
 .هـ  1438/5/25بتارٌخنفذت 

 :عدد المستفٌدات

 .نساء ورجال40  
 



 :وصف النشاط

ندوة لنشر الوعً االجتماعً و غرس مفهوم 

المواطنة وعاللتها باألمن اإلداري فً جمٌع 

البرنامج مشاركة فً حملة وطننا أمانة )المطاعات 

 (.  ضمن حملة الهٌئة الوطنٌة لمكافحة الفساد 

 :النشاط تارٌخ 
 .هـ  1438/6/22نفذت بتارٌخ

 :عدد المستفٌدات

 .نساء ورجال 16
 



 :وصف النشاط
األمسٌة الشعرٌة الوطنٌة النسائٌة كانت مشاركة  

فً حملة وطننا أمانة ضمن حملة الهٌئة الوطنٌة 

 .الفسادلمكافحة 

 :النشاط تارٌخ 
 .هـ  1438/7/10بتارٌخنفذت 

 :عدد المستفٌدات

 .نساء 35
 



 :وصف النشاط
تأمٌن المستلزمات الشتوٌة لألسر المحتاجة التابعة  

 .للجمعٌة من دفاٌات كهربائٌة وبطانٌات وسخانات

 :النشاط تارٌخ 

 .هـ1438الشتاء لعام نفذت خالل فترة 

 :عدد المستفٌدات

 .أسرة51  
 



 :وصف النشاط
رؤٌة المنتجة وتنظٌم فرٌك  أسرتنظٌم خٌمة بٌع  

طٌلة أٌام مهرجان التطوعً للمهرجان رؤٌة 

 .الفراولة 

 :النشاط تارٌخ 

 .هـ1438جمادى االول 28نفذت من تارٌخ 

 :عدد المستفٌدٌن

 .أسرة منتجة  61زوار المهرجان و
 



 :وصف النشاط

(  غذائٌة ومٌاه على أسر الجمعٌة  وسالتتوزٌع مساعدات عٌنٌة من تمور )

 .بتعاون مع جمعٌة البر بالهاللٌة

 :النشاط تارٌخ 
 .هـ  1438خالل شهري رجب وشعبان لعامنفذت 

 :عدد المستفٌدات

 .أسره محتاجة 102
 



 :وصف النشاط

تم االتفاق مع بعدما ( مركز تجاري مصغر تعرض فٌه األسر منتجاتها )

 18بلدٌة محافظة البكٌرٌة الستالم مبنى الخضار العضوٌة وتم تمسٌمه إلى 

أسرة منتجة حٌث ٌوجد العدٌد من األسر تضع منتجاتها  18جناح لتكفً 

على شكل بسطات فً سوق البكٌرٌة التجاري والهدف من إلامة الحضانة 

 .أن تعرض األسر منتجاتها فً بٌئة آمنة

 :النشاط تارٌخ 

 . لٌدت التنفٌذ

 :عدد المستفٌدات

 .أسره منتجة 18
 





 معمل منسوجات  ضٌافة رؤٌة 

 غذاؤكم صحً  سعادتً فً لٌمً 

 الفنًمشغل لإلنتاج  تمور مباركة 

 المساعد الطبً نادي رؤٌة للمراءة

 بٌئة آمنة لتوفٌر دار الضٌافة لألطفال 

 تتوفر الموظفات ومن خاللها ألطفال أبناء 

 .للعملللعدٌد من المحتاجات فرص عمل 

( للخٌاطة ) للمتدربات فً برنامج اكتفاء 

لتوفٌر مصدر دخل دائم لهن وتزوٌد 

 .أسوالنا بالمنتجات الوطنٌة

 مطبخ نسائً  .برنامج توعوي اجتماعً 

 .وجبات غداء للموظفات والموظفٌنٌوفر 

 التمورمعمل تمور ٌعتنً بتوفٌر جمٌع أنواع 

 صحٌة ونظٌفة وتوفٌر فرص عمل بطرق 
 .التابعة للجمعٌة لألسر 

 حرفة واكتفاء فً برنامج للمتدربات المتمٌزات 

 السوق بإنتاج محلً على درجة عالٌة لتزوٌد 

 .االحترافٌة والدلة فً العملمن 

نادي نسائً للمراءة فً محافظة البكٌرٌة 

ٌهتم بنشر ثمافة المراءة فً المجتمع وبٌن 

 .الفتٌات

تدرٌب فتٌات وشباب على الرعاٌة 

الصحٌة لكبار السن والمرضى فً 

 منازلهم 





االلتزامات وصافً  لاير سعودي 2016 االصول

 االصول

 لاير سعودي 2016

االلتزامات الغٌر  االصول المتداولة

 متداولة

 4618 مخصص نهاٌة الخدمة 296088 النمد

 4618 اجمالً االلتزامات المتداولة 4940 المخزون

اجمالً االصول 

 المتداولة

 صافً االصول 301028

 (15633) االصول غٌر الممٌدة صافً 51248 تكلفة االصول الثابتة

 (4063) االهالن مجمع/ٌخصم

 

 359228 صافً االصول الممٌدة

 0 صافً اصول االولاف 47185 صافً االصول الثابتة

اجمالً االصول غٌر 

 المتداولة

47185 

 

 343595 مجموع صافً األصول

مجموع االلتزامات وصافً  348213 مجموع االصول

 االصول

 

348213 



 اإلٌرادات التمدٌرٌة المتولعة المصروفات التمدٌرٌة المتولعة

   المبلغ البٌان م  المبلغ البٌان م

 200000 إعانة الوزارة 1 102496 مصروفات أصول ثابتة  1

 24375 اشتراكات األعضاء 2 20280 مساعدات  عٌنٌة 2

 7950 تبرعات نمدٌة 3 149492 مصروفات األنشطة واألولاف 3

 4000 اٌرادات متنوعة 4 123118 مصروفات عمومٌة وإدارٌة 4

 18750 إٌرادات األنشطة واألولاف 5 5

 188750 اٌرادات مشروطة 6 6

 5100 إٌرادات سنوات سابمة 7 7

 550000 إجمالً اإلٌرادات 395386 إجمالً المصروفات

إجمالً أرصدة البنون فً 

 هـ 2016نهاٌة
 835673.5 إجمالً اإلٌرادات و األرصدة 285673.5

 440287.5 فائض اإلٌرادات عن المصروفات



انشطة غٌر  البٌان

 ممٌدة

انشطة 

 ممٌدة 

 م 2016

 لاير سعودي

 المصروفات والخسائر

 (1690) 0 (1690) مساعدات عٌنٌة

 (32974) مصروفات االنشطة

 

(41772) (74746) 

المصروفات العمومٌة 

 واالدارٌة

(90622) 0 (90622) 

 

اجمالً المصروفات 

 والخسائر

(125286) (41772) (167058) 



 

 عضو

 عامل
 أسرة  متطوع

 منتجة

أسرة  متدربة

 محتاجة



 


