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الحمد لله رب العاملني ..
والصالة والسالم عىل نبينــــا محمد وعىل آله وصحابته أجمعني .. وبعـــد..

فتسعد جمعية اإلحسان للخدمات االجمتاعية بربيدة  
بإطالعكم عىل التقرير السنوي التاسع عرش 

عن مشاريــــــع وبرامــج الجمعيـــة للعــــام   2020مـ  والذي حوى  ـ بحمد هللا 
ا مــن الربامج واألعمال اليت خدمت املستفيدين واملجمتع من  ـً  متنّوعــ

ً
عــــددا

األرس واألفراد، نسأل هللا ـ تعاىل ـ أن يجزي كّل من وقف ويقف مع هـــذه 
األعمال الخريية خرًيا  وأن يخلف عليهم النفقات ، ويبارك لهم يف األعمار 
واألموال واألعمـــال ويضاعف لهــم األجـــــور يف الدنيا واآلخرة..  إنه مسيع 

مجيب ،،والحمد لله رب العاملني.

مقدمة



شكر ،، وإهداء

نحمد هللا ـ تعاىل ـ  عىل  ما متَّ  من مشاريع وبرامج خالل عام كامـل
مث الشكـــر  والدعـــــاء  لكـــل مــــن دعــــــم مبالـــه ورأيــــــه وعملــــــه ..
وبهــــذه املنـــاسبـــة  نهــــدي هذا التقريـــــر مع التحية والتقديــــــــــــر 
لصـــاحـــب المســـــو امللكـــي أمري منطـقة القصمي األمري الدكتـــــــــــــور 

ولمسو نائب أمري منطقة القصمي

مقــدريــــــــــــــــــن لمســوهــمـــــــا كـــــــــــــــــل دعـــــــــم وتوجــيـــــــــــه  ..
والشكــــر ميتد لرجـــال األعمـــــال و املشـــائخ  والداعمني الذين لهـــم
 بمصـــــــــات واضــحــــــة وفــــــاعــلـــــــــــة  يف مسرية  الـــــجمــعــيــــــة  ..

ن مشاركة املتطوعني من جميع الفئات يف كافة اللجان واملشاريع 
ّ
كما نمث

ونســـــــعـــــــد كـــــذلــــــــك بتواصــــلــــنــــــــــــا املمثــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــع ..
إمــــــــــــــــــــــــــارة مـنـــطـــــقـــــــــــــــة القـصـــــيــــــــــــــــــــــم

وفــرع وزارة الــــــموارد البشـــــرية والتمنيــــــة االجمتــــاعيــــة بالقصـــــمي 
ومـــــــــــركـــــــــــــــز التمنـــيـــــــــــــــــة االجــــــــــمتـــــــــاعــيـــــــــــــة بربيــــــــــدة

والـجـــــهـــــــــــــــات الخــــــرييـــــــــــــــة والـــــدوائـــــــــر الحــــكــــــــومـــيـــــــة 
مــــــقــــــــــدريـــــــــــن للجــمــــيـــــــع جهــــــــــودهــــــم وتعــــــــــاونـــــهـــــم  
ونســــــــــأل هللا تعاىل لــــهــــم األجـــــر ومضـــــــــــاعفة الحـــســـنـــــــات ..

  ــ حفظه هللا ــ 

  ــ حفظه هللا ــ 



رؤيتـنـــا : 
تقـدمي أمنوذج رائد للعمــل الخريي املؤسيس التمنوي والرعـــوي املتجــــدد الـــــــذي 

يحقق التنوع واالسمترار .

رســالـتنـــا :
نسـعى لتقــدمي العمــل الخــريي التمنـوي والرعــوي للمجــــمتع بأسـلوب معـــــاصـر 

دقيـق ومنظم .

أهـــدافنــا:
- دعم اسرتاتيجيات االعمتاد عىل الذات. 

- تقدمي الربامج التمنوية ألفراد املجمتع.
- تفعيل املبادرات واملشاريع النوعية اليت تعود بالنفع عىل تمنية املجمتع.

.
ً
 ومعنويا

ً
- تقدمي الخدمات اإلنسانية لألرس املحتاجة ماديا

نطــــاقـنــا :
- منطقة القصمي 

من نحن



   االسم                                                        المنصب

الدكتور محمد بن سلميان  الفوزان                        رئيس مجلس اإلدارة 
األستاذ عبدهللا بن ابراهمي  الخطيب                     نائب الرئيس
األستاذ عبد الرحمن بن  أحمد الفريح                    املرشف املايل

الدكتور إبراهمي بن عبدهللا  الالحم                       عضو
الدكتور فهد بن عبدهللا السلمي                           عضو
املهندس نواف بن مجاهد العتيبي                        عضو
الدكتور عبدهللا بن حمد السكاكر                         عضو
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز املسند                عضو
األستاذ عبدالفتاح بن صالح الشقريان                    عضو

أعضاء مجلس إدارة 
الجمعية



التدريب والتأهيل
برنامج يع� بتدريب وتأهيل الشباب من أبناء ا� ا�ستفيدة

وا�ج�ع لرفع مستوى ا�عرفة والثقافة  لديهم.

19.500 لایر1013متدرًبا 6 دورات

جائزة التفوق الدرا�
جائزة فصلية ¬نح للمتفوق§ ¦ ا�راحل ( ا£بتدا¢, ا�توسط, الثانوي)

 من الط±ب والطالبات دعًما وتشجيًعا لهم  .

7.100 لایر33 طالبا وطالبة مرة واحدة 

تطوير ا�وظف§
مشاركة موظفي الجمعية ¦ دورات وورش عمل خارج الجمعية

 لرفع الكفاءة والتخصص لديهم.

13متدرًبا 20 دورة

الحقيبة التثقيفية
توزيع حقيبة تثقيفية متنوعة تتناسب مع فئات ا�ة

-352 أ�ة 3 حقائب

ا�سابقة التثقيفية
Æ تنظÄ ث±ث مسابقات تثقيفية أ�ية

15.405 لایر 63 أ�ة 3 مسابقات شارك فيها

 ورش العمل

ورش عمل منافذ

3 ورش 4 ورش ورشت§

تأم§ أجهزة للتعلÄ عن بعد
دعًما لعملية التعلÄ عن ُبعد قّدمت الجمعية أجهزة ( آيباد ) للط±ب

ا�حتاج§ بÑق مدينة بريدة بالتعاون مع مكتب تعلÏ Äق بريدة.

91.700 لایر140 طالبا من 26 مدرسة 140 جهاز لوحي

ورشة عمل
للمتطوع§

ورش عمل
تطويرية 



362   ساعة22 متطوًعا

اللجان ا�تخصصة
1571 ساعة198 متطوًعا

زكاة الفطر
3090 ساعة56متطوًعا 

"موائد ا�حسان "إفطارك � مكانك

272  ساعة56 متطوًعا

 سلة أوقاف الشيخ مو� بن حمد العليان

75  ساعة10 متطوع�

 سلة مؤسسة اللؤلؤة الوقفية
8   ساعات2 متطوعان

 سلة الشيخ منصور بن ع� القرعاوي

75  ساعة10 متطوع�

سلة أوقاف صالح الراجحي
75   ساعة10 متطوع� 

سلة مبادرة الدعم ا�ج¥عي

48   ساعة5 متطوع� 

 بطاقات نهر العطاء

150  ساعة15 متطوًعا

 توزيع لحوم ا®ضاحي

1585  ساعة232 متطوًعا

 مبادرة أقوات
714  ساعة141متطوًعا

السقيا

212   ساعة19 متطوًعا

 تغليف ال¥ور

فرص تطوعية تقدمها الجمعية �تاحة الفرص للمتطوع�

2225  ساعة173 متطوًعا

مبادرة " يُد واحدة  " نهر العطاء

رتهــــــا
ّ
بلغت الفرص التطوعية ال¹ وف

الجمعية خ¼ل العام14 فرصة تطوعية 
استفـــــــاد منهـــا 969 متطــوًعا نفـــذوا

10,487ساعة تطوعية . 

: خدمة ا�ج¥ع
ً
 ثانيا



 العدد 142كفالة ا�رامل وا�طلقات

م�وع تسعى فيه الجمعية إ� الوقوف مع ا�طلقــات 
وا�رامل � مواجهة متطلبات الحياة ا�ادية وا�ج�اعية 

وال�بوية والتعل�ية لهن و�بنائهن .

رعايــة مولود

م�وع يهدف إ� التخفيف ع� ا�� ال� لديها مواليد 
ح§ ع¦ سنت¥ ، حيث ي¡ توجيه ا�ســــرة إ� صيدليات 
عـادل ع² شـحن بطـاقة الشــراء ا®لك�ونية ( تساهيل ).

263 مولوًدا
50.110  لایر مساعدات ا��الق�ة

شحن بطاقة ( تساهيل ) ½عدل 11 شهر خ«ل العام ل�اء 
ا�واد الغذائية .

354 أ�ة
1.329.892 لایر الق�ة

Ãاحـتيـــاجـــا

شحن بطاقة ( تساهيل ) ½عدل 6 مرات خ«ل العام 
لتأم¥ ا�حتياجات الÅورية ال� � يوفرها برنامج 

مساعدات ا�� .

348 أ�ة
221.490 لایر الق�ة

Ãأجـــر

يعÇ هذا ا��وع ½ساندة ا�ستفيدين لتسديد إيجارات 
منازلهم ع² ضوابط وآلية معدة لتخفيف معاناتهم 

وتوفÎ السكن ا�ناسب لهم .

91 أ�ة
264.262 لایر  تنفيس الكربالق�ة

م�وع يقوم ع� مساندة ا�حتاج الذي Òر بضائقة أو 
نازلة .

4 أســـر
35.000 لایر  مؤونة رمضانالق�ة

شحن بطاقة  ( تساهيل ) ل�اء ا�ستلزمات الغذائية 
لشهر رمضان ا�بارك قبل دخول الشهر بوقت كاف لجميع 

ا�� ا�ستفيدة.

350 أ�ة
208.401 لایر الق�ة

كـســـوة العـــيد

شحن بطاقة  ( تساهيل ) ل�اء كسوة العيد لجميع أفراد 
ا�� ا�ستفيدة بالتعاون مع أسواق ا�«بس الك²ى .

1502 فرد
143.813 لایر كـســوة الشتاءالق�ة

شحن بطاقة  ( تساهيل ) ل�اء كسوة الشتاء لجميع 
أفراد ا�� ا�ستفيدة بالتعاون مع أسواق ا�«بس 

الك²ى .

1304 فرد
130.866 لایر الق�ة

التــمـــــــــــــور

419.880 لایر52485كي«استقبلنا

تستقبل الجمعية زكاة وصدقة ال�ور، وبعد ذلك ي¡ تنسيقها وفرزها 
 � ¥Þالصا Îن وجبات تفطàتوزيعها ع� ا�ستفيدين و á دهاàو

شهر رمضان ا�بارك، وإرسال الفائض منها إ� القرى وا�حافظات. الق�ة

178.000 لایر22250كي«وزعنا ع� الجمعـيات الق�ة

136.200 لایر17025 كيلو 122.552 لایر15319كي«وزعنا ع� 354 أ�ةالق�ة الق�ة وزعـنــا ع� مــوائــد
 ا®حــســـان



��زيارات ا

زيارة الباحث ا�ج�اعي ل	� خ�ل تسجيل أو تحديث 
ا�لفات .

142 العدد  كـســـــوة الصيف

شحن بطاقة  ( تساهيل ) ل�اء كسوة الصيف لجميع 
أفراد ا�� ا�ستفيدة بالتعاون مع أسواق ا��بس 

الك£ى .

1377 فرد
105,258 لایر  ســــقيــــاالق¬ة

توف´ عبوات ا�اء بسعر التكلفة للراغب² ± توزيعها ع¯ 
مدار  العام.

73,240 قارورة ماء
23.569 لایر الق¬ة

تشغيل الشباب

Äن هذا ال£نامج Àّ إلحاق  7  شباب بوظائف مؤقتة 
بالتنسيق مع بعض ال�كات الخاصة  خ�ل  موÅ ال�ور.

7 شـــبـاب

 هـديــة العـــيد

توجيه ا�ستفيدين إË مح�ت الحلويات ل�اء هدية 
.ÍوÎلكÏف اÑالعيد وذلك ع£ شحن بطاقات ال

352 هدية352 أ�ة
31.130 لایر أضحيــة العيدالق¬ة

مساعدة أفراد ا�ج�ع الراغب² ± أداء ا�ضحية من خ�ل 
توف´  ا�ضاحي لهم وذبحها وتوزيعها ع¯ ا�حتاج².

195 أضحية315 أسـرة
352.650 لایر الق¬ة

144 كي�  من اللحوم من الوزارة +

كفـــارة ال¬²

تساهم الجمعية ± إخراج كفارات ال¬² نيابة عمن 
وجبت عليهم ،حيث تستلمها الجمعية ق¬ة  (100 لایر) 

،وتخرجها عينية(مواد غذائية).

Úنطقة القصÛ ا�شاركة ± التوازن الخ´ي

Úدعم ومساندة الجمعيات الخ´ية بالقص

1.020.950 لایر الق¬ة

موائد ا�حسان

ßاشيا مع اÏجراءات ا�حÎازية لهذا العام À تنفيذ ا��وع تحت شعار " 
إفطارك ± مكانك "حيث À الوصول إË الصا²á ± 38  موقًعا Ûدينة بريدة . 

ً
56 متطوعا

8000 ن�ة توعوية

ً
44843 وجبة44843 صاáا

196.186 لایرالق¬ة

146600 كي�من ا�رز22250كي� من ال�ور42جمعية





القيمـة االجمـاليــة للبرنامـج : 

مـليـــون 1.288.252
ً
�ومئتان و�ان و�انون ألف ومــئتـان واثنـان وخــمســـون ريا

عدد المزكين (75.260 ألف) 
 ومئتان وستون وكلوا ا�ركز بإخراج زكاة فطرهم

ً
خمسة وسبعون ألفا

كميات الزكاة التي تم توزيعها:كميات زكاة الفطر التي تم استقبالها:

ا�رز 166.400 ألف كيل من ا�رز 
 4760 كيس 40 كيلو.

التمر17.640 ألف كيل من التمر.

ا�سر المسجلة بالمركز :
19.840 ألف كيل من ا�رز ،و 6000 آالف كيل من التمر.

ا�سر المسجلة بجمعيات القصيم: 
146.600 ألف كيل من ا�رز،  و 11.888 ألف كيل من التمر.

اسر المحتاجة 
التي استفادت من زكاة الفطر 

3996 آالف أسرة

المتطوعين 
المشاركين في البرنامج

198 متطوع�

الساعات التطوعية 
التي قدمت في البرنامج

1571 ســاعة

 الجمعيات
 التي استفادت من البرنامج 

وشاركت في التوزيع 

18 جمعيــة
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عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

مكــتب النبـقــيــة

1

1

2

23

456

3

4

6

8

7

5

8

  340

 75
 15

 437
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

7

الفويلق

الشقة

أســــــــــــــرةأســــــــــــــرةأســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرةأســــــــــــــرةأســــــــــــــرةأســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلوكيس ٤٠ كيلوكيس ٤٠ كيلوكيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

كيس ٤٠ كيلوكيس ٤٠ كيلو

الربيعية



 191

 11
 3

 253
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

 133

 8
 7

 170
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

 100

 200
 20

 111
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

 299

 240
 16

 550
 650

عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

كمية الـتـ�

 78

 24
 3

 99
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

 138

 136
 4

 238
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

 70

 8
 14

 102
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

 175

 65
 28

 195
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

 271

 30
 5

 150
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

عقلة
الصقور

الجفن

الحيسونية

كحلة

مسكة

الدليمية

صبيح

الفوارة

 91

 40
 4

 115
عدد ا�ستفيدين

عدد ا�تطوع�

الساعات التطوعية

كمية الرز

9

10

10

910111213

141516

1718

11

13

14

17

15

16

18

المحيالني

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

أســــــــــــــرة

كيس ٤٠ كيلو

الذيبية



كورونــــا مبـادرات الجمعيـة
ساعدة ا�� واج�ع والتخفيف

من ا��ار الناتجة عن جـائحــة

1000 سلة1000 أ�ة

س�ل غذائية ل�� ات�رة من جائحة كورنا � نطاق خدمات الجمعية ( �ق 
بريدة ).

ً
756 سلة756 طالبا

لضيوف القص�

لجمعيات ال¥
©راكز ومحافظات القص�

س�ل غذائية ± توزيعها ع® ضيوف القص� من ط�ب انح بجامعة القص�.

540 سلة540 أ�ة

دعم ا�� ات�رة من جائحة كورنا اسجل´ بالجمعيات الخ³ية � مراكز 
ومحافظات منطقة القص� بس�ل غذائية لتوزيعها ع® ا�� ات�رة من 

جائحة كورنا.

لایر
 3

61
.8

51
فة

كل
لت

ل�� استفيدة   ا

دة
اح

 و
يد

" 
رة

اد
مب

 "

220 سلة  220أ�ة

س�ل غذائية رمضانية ± توزيعها ع® ا�� استفيدة بالجمعية ول�� اسجلة 
� جمعيات مراكز ومحافظات منطقة القص�.

90000 لایر   التكلفة

سلة أوقاف الشيخ
موÃ بن حمد العليان

بتكلفة  2.896.242  مليون لایر
ا للتكافل اÇج�اعي ومساندة ل�سـر ات�رة من "كورونا " وÅاشًيا 

ً
اضط�ًعا بالدور انوط بالجمعية ، وتحقيق

مع التوجيهات الكرÍة من حكومتنا الرشيدة وفقها هللا سعدنا � جمعية اËحسان للخدمات اÇج�اعية ب¥يدة 
بتقدÑ وتنفيذ 18 مبادرة متنوعةÐلت مســاعدات نقدية وســــ�ل غذائية ومـــواد صحيــة  وبطاقــات �ائية .. 
وكان تجهÕ وتوزيع هذه ابادرات بجهود وإ�اف الجمعية  و©شاركة فاعلـــــة من الفـــرق وا�فـــراد اتطوع´ 
رت الجمعية خ�ل فÚة الجائحــــة  10  فرص تطوعية شــــارك فيــه  539  متطوًعا قدمــــوا  7651  آÇف 

ّ
حيث وف

. ´ساعة تطوعية جزى هللا الجميع خ³ًا من الداعم´ والعامل´ واتطوع´ والحمد لله رب العا

18
مبــــــــادرة 

86 سلة   86 أ�ة

 Þستفيدة من الجمعية حيث ± إيصالها إس�ل غذائية وزعت ع® ا�� ا
استفيدين � منازلهم نظرا لظروف جائحة كرونا.

33.454 لایر   التكلفة

سلة أوقاف الشيخ صالح بن
عبد العزيز الراجحي



200 سلة   200 أ�ة

س�ل غذائية وزعت ع� ا�� ا�ستفيدة من الجمعية حيث � إيصالها إ� 
ا�ستفيدين � منازلهم نظرا لظروف جائحة كرونا.

21.900 لایر   التكلفة

سلة مؤسسة اللؤلؤة الوقفية

255 سلة255 أ�ة

 من وزارة ا�وارد البشــرية والت¡يـــة ا�ج�اعية عبارة 
ً
تلقت الجمعيـــة دعما عينيـا

عن 255 ســـلة غذائية � توزيعهــا ع� ا�ســـــر ا�ستفيدة من الجمعية.

63.495 لایر   التكلفة

سلة مبادرة الدعم ا�ج�عي

40 سلة40 أ�ة

س�ل غذائية وزعت ع� ا�� ا�حتاجة من غ± السعودي° � نطاق خدمات 
الجمعية.

21.900 لایر   التكلفة

سلة الشيخ
منصور بن ع´ القرعاوي

212 سلة212 أ�ة

بطاقات ½اء ¼ن حملة " نهر العطاء " ال¹ أطلقها ·و أم± ا�نطقة للمساهمة 
� دعم ا�� خ�ل جائحة كورونا.

21.200 لایر   التكلفة

" بطاقات حملة " نهر العطاء

353 سلة353 أ�ة

ل¿اء أدوات النظافة وا�عقمات من عدة منافذ.

61.160 لایر   التكلفة

صحتــك تهمنـــا

5020 سلة5020 أ�ة

س�ل غذائية � تجهÅها Äقر الجمعية، Â توزيعها ع� ا�ســــر ا�سجلة � جمعيات 
الÄ Ëراكز ومحافظات القصÉ، حيث شارك  � هذا ا�¿وع 30  جمعية خ±ية 

متعاونة، و  232  متطوًعا.

1.000.000لایر   التكلفة

" مبادرة " أقوات





720 زيــــــارة

ا�تصــــا�ت الواردةزيارات ا�نازل لجلب الفائض

 
ً
895 اتصــا�

حم�ت جلب ا��بس والورق

254 حملــة 

�ن ال�امج الخدمية ال� تقدمها الجمعية للمج�ع، 
حيث تستقبل من ا�واطن� ما يفيض عن حاجاتهم 
ويحتاج إليه غ¤هم أو ما يعود ع¡ الجمعية بالنفع.

خدمات اسـتقبال
فائض ا�نازل

ً ٢٢٣٦٢ً ١٩٨١٥٧١ ً ٥٦٣٠٩٠
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برنامج

برنامج

برنامج

ا�تصا�ت الهاتفية  
ا�تصا�ت الواردة للجمعية

زيــارات خارجيــة
برنامج ي فيه زيارة منسوبي الجمعية للجمعيات والجهات ا�ماثلة 

للتعرف ع� ا�شاريع وال�امج ا�ختلفة.

زيارات ا�سؤول� والط�ب

اللقاءات التعريفيةبرنامج
ا�صدارات ا�قروءة  
ا�صدارات ا�رئيــــة  

التقارير وال�شورات وإع�نات ا�شاريع ال� أصدرتها الجميعة خ�ل العام

ع�قات وإع�م

برنامج

ً
زيارتان1,854 اتصا�

لقاء يعرف منسوبي الجمعية واللجان ا�تعاونة بالخطة السنوية والخطة
ا�س»اتيجية ª بداية كل عام.

لقاء واحد

7 شخصيات

 ا�شاركة ª ا�ناسبات الشخصيةبرنامج
مشاركة منسوبي الجمعية ª مناسباتهم الخاصة.

اللقـــاءات التحف²يـــة
برنامج تحف²ي ترويحي يقام �نسوبي الجمعية.

42 شخصية

3 لقــاءات

69 مناسبة

4  

16

برنامج يهدف إ« استضافة ا�سؤول� ورجال ا¹عمال لتعريفهم بالجمعية 
ومشاريعهـــا واستضافـــة طــ�ب ا�رحلة الثانويـــــة لتعريفهـــم بالجمعيــــة 
ومشاريعها وإط�عهم ع� مجا�ت التطوع وتدريبهم من خ�ل مشاريـع 

الجمعيــة.

برنامج

الخطابات الصــادرة  
الخطـابـــات الواردة  

الرســـــائل النصيـــة

الخطــابات الصادرة من الجمعيــة للجهــات وا¹فراد ، والخطـــابات الواردة إ«
الجمعية من الجهات الحكومية والخاصة .

برنامج

التوثيــــق
60توثيق جميع أنشطة ومشاريع الجمعية

برنامج

 50942  

173

656

ا�تصا�ت ا�دارية



برنامج

برنامج

برنامج

ا�ج�ـــاعـــات
اج�اعات مجلس ا�دارة واج�اعات ا�دارة التنفيذية واج�اعات

 اللجان خ�ل العام.

درع ال�� التطوعي 
درع ال�� � توف� الفرص التطوعية 

 الكلمات التثقيفية
كلمات تثقيفية عن فضائل ا�عمال وا�وا� خ�ل أوقات الص�ة 

ن� ثقــافـــة ال�شيــد والتطويــر
ب¡ ا�وظف¡

 التــكــــريــــم ال�اكـــاتبرنامج

ع�قات وإع�م

برنامج

ً
51 اج�ــاعا

 2

 4 كلمات

12 رسالة توعوية
ً
31 موظفا

رسائل نصية شهرية تبث ثقافة ال�شيد والتطوير � بيئة العمل.

´ توقيع خمس ²اكات:

 .µنطقة القص¶ µ١. ا�دارة العامة للتعل
.µ٢.جمعية الخدمات الصحية بالقص

٣.مكتب التعلµ ب�ق بريدة. 
٤.مركز نب�ء للتدريب.

².٥كة Ãت للتوصيل.  متابعو الفيس بوك
متابعو ا�نستغرام

متابعو توي�
زوار ا�وقـــع

6430

6566

15733

681.026



شـركــاؤنــا






