




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



 تمدٌم برامج تأهٌلٌة تسهم فً

 تمكٌن المستفٌدٌن وتحسٌن 

 مستواهم المعٌشً واالجتماعً  

 تثمٌف فئات المجتمع المختلفة

ورفع وعٌها فً المجاالت ذات  

 العاللة باألسرة والمجتمع

تفعٌل المبادرات الشبابٌة 

 المجتمعٌة الهادفة والمؤثرة

تنفٌذ مبادرات تسوٌمٌة وإعالمٌة 

تبرز أعمال الجمعٌة وتحمك 

 .شراكات مجتمعٌة فاعلة



 تحمٌك عمل مؤسسً متمٌز من 

خالل تطوٌر المنظومة اإلدارٌة 

 .والتمنٌة فً الجمعٌة

استمطاب الكفاءات المتخصصة 

 .والكوادر التطوعٌة وتطوٌرها

إٌجاد مصادر دخل متنوعة 

 ومتنامٌة للجمعٌة 



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



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





 :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 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
برنامج احسانً لتوفٌرسالت وبطالات غذائٌة  

لتأمٌن لهم سفرة المحتاجة التابعة للجمعٌة لألسر 

 .رمضانٌة متكاملة تعٌنهم على صٌام شهر رمضان

 :النشاط تارٌخ 

 .هـ1438شهر رمضان المبارن لعام نفذت خالل 

 :عدد المستفٌدات

 .أسرة80  
 



 :وصف النشاط
لتوفٌر كسوة العٌد ألطفال وفتٌات مشروع احسانً  

 (.فمراء, أٌتام)األسر المحتاجة 

 :النشاط تارٌخ 

 .هـ1438شهر رمضان المبارن لعام نفذت خالل 

 :عدد المستفٌدات

 .أسرة 80  
 



 :وصف النشاط
عٌدٌات للتعرٌف بالجمعٌة وزعت فً جوامع  

 .البكٌرٌة والهاللٌة اللً تمام فٌها صالة العٌد 

 :النشاط تارٌخ 

 .هـ1438ٌوم عٌد الفطر المبارن لعام نفذت 

 :عدد المستفٌدات

جامع ,جامع الحدٌثً , مصلى العٌد)جوامع  4  

 (.النملة وجامع الهاللٌة
 



 :وصف النشاط
بلسم لرعاٌة مرضى السرطان جمعٌة زٌارة مع  

األورام لسم تم زٌارة وفرٌك رؤٌة التطوعً 

 فً برٌدةفً مستشفى الوالدة واألطفال لألطفال 

 .وتم توزٌع الهداٌا لهم

 :النشاط تارٌخ 

 .هـ1438/11/4الخمٌس ٌوم نفذت 

 :عدد المستفٌدات

 .طفل 24   



 :وصف النشاط
مبادرة تطوعٌة لزٌارة فتٌات مركز التأهٌل  

للوبهم والعمل على السرور على بالبكٌرٌة وإدخال 

 .مستمبلٌة مع المركزإلامة شراكات مجتمعٌة 

 :النشاط تارٌخ 

 .هـ1438الشتاء لعام نفذت خالل فترة 

 :عدد المستفٌدات

 .أسرة51  



 :وصف النشاط
لدعم الشابات المشاركة فً معرض منتجنا وطنً  

من تنظٌم بنن الراجحً السعودٌات فً اإلنتاج 

بمنتجات متدربات برنامج اكتفاء للخٌاطة وبرنامج 

 .حرفة واكتفاء للفنون

 :النشاط تارٌخ 

 .1438/11/10ٌوم األربعاء  نفذت 

 :عدد المستفٌدات

 .زوار المعرض ومتدربات البرامج 



 :وصف النشاط
 .زٌارة المسنات وإلامة حفل لهم وتوزٌع الهداٌا 

 :النشاط تارٌخ 

 .1438/11/30ٌوم الثالثاء  نفذت 

 :عدد المستفٌدات

 .مسنة 13



 :وصف النشاط
الستمبال  مبادرة لمسة فرح لكسوة المدارس

التبرعات العٌنٌة لكسوة فتٌات األسر المستفٌدة 

 .المحتاجة

 :النشاط تارٌخ 

خالل الفصل الدراسً األول من عام نفذت 

 هـ1439

 :عدد المستفٌدات

 .أسرة 28  



 :وصف النشاط

دعوة منسوبات الجمعٌة وأسرها المستفٌدة إللامة 

 .فعالٌات لهم بمناسبة الٌوم الوطنً

 :النشاط تارٌخ 

 .هـ1439/1/7فً ٌوم االربعاء الموافك 

 :عدد الحضور

 .نساء وأطفال 80ما ٌمارب 



 :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
 





 ضٌافة رؤٌة 

 غذاؤكم صحً  سعادتً فً لٌمً 

 المساعد الطبً
 بٌئة آمنة لتوفٌر دار الضٌافة لألطفال 

 تتوفر الموظفات ومن خاللها ألطفال أبناء 

 .للعملللعدٌد من المحتاجات فرص عمل 

 مطبخ نسائً  .برنامج توعوي اجتماعً 

 .وجبات غداء للموظفات والموظفٌنٌوفر 

تدرٌب فتٌات وشباب على الرعاٌة 

الصحٌة لكبار السن والمرضى فً 

 منازلهم 



 

 عضو

 عامل
 أسرة  متطوع

 منتجة

أسرة  متدربة

 محتاجة



 
 . الجمعٌة مستودع تجهٌز1.

 .للملفات بدوالٌب المكاتب تجهٌز2.

 . تجهٌز مطبخ3.

 . والصاالت للمكاتب ستائر4.

 . الموظفات ودورات األسر لمنازل االجتماعً البحث بسائك لزٌارات سٌارة 5.

 .للدورات صاله تجهٌز6.

 .للمراءة رؤٌة نادي تجهٌز7.

 .الفنً لإلنتاج معمل تجهٌز8.



 



 شاكرون لكم حسن إنصاتكم

 سائلني املوىل لنا التوفوق والسداد  

 هلدف وجدنا ألجله  


