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مسجلة بوزارة املوارد البرشية والتمنية االجمتاعية برقم) (١٥٠٤

التقرير السنوي التاسع عرش
ملشاريعنا لعام 2020م

مقدمة

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
ً
ّ
متنوعــ ًـا مــن الربامج واألعمال اليت خدمت املستفيدين واملجمتع من
عــــددا
األرس واألفراد ،نسأل هللا ـ تعاىل ـ أن يجزي ّ
كل من وقف ويقف مع هـــذه
األعمال الخريية ً
خريا وأن يخلف عليهم النفقات  ،ويبارك لهم يف األعمار
واألموال واألعمـــال ويضاعف لهــم األجـــــور يف الدنيا واآلخرة ..إنه مسيع
مجيب ،،والحمد لله رب العاملني.

نحمد هللا ـ تعاىل ـ عىل ما َّمت 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

ــ حفظه هللا ــ

ولمسو نائب أمري منطقة القصمي

شكر  ،،وإهداء

ــ حفظه هللا ــ

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

ّ
كما نمثن مشاركة املتطوعني من جميع الفئات يف كافة اللجان واملشاريع

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 ..

رؤيتـنـــا :

تقـدمي أمنوذج رائد للعمــل الخريي املؤسيس التمنوي والرعـــوي املتجــــدد الـــــــذي
يحقق التنوع واالسمترار .

رســالـتنـــا :

من نحن

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.ً
ً
 -تقدمي الخدمات اإلنسانية لألرس املحتاجة ماديا ومعنويا.

نطــــاقـنــا :

 -منطقة القصمي

االسم

أعضاء مجلس إدارة
الجمعية

الدكتور محمد بن سلميان الفوزان
األستاذ عبدهللا بن ابراهمي الخطيب
األستاذ عبد الرحمن بن أحمد الفريح
الدكتور إبراهمي بن عبدهللا الالحم
الدكتور فهد بن عبدهللا السلمي
املهندس نواف بن مجاهد العتيبي
الدكتور عبدهللا بن حمد السكاكر
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز املسند
األستاذ عبدالفتاح بن صالح الشقريان

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب الرئيس
املرشف املايل
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

التدريب والتأهيل
برنامج يعىن بتدريب وتأهيل الشباب من أبناء األرس املستفيدة
واملجمتع لرفع مستوى املعرفة والثقافة لديهم.

 6دورات

ً
1013متدربا

 19.500﷼

جائزة التفوق الدرايس
جائزة فصلية متنح للمتفوقني يف املراحل ) االبتدايئ ,املتوسط ,الثانوي(
من الطالب والطالبات ً
ً
وتشجيعا لهم .
دعما

مرة واحدة  33طالبا وطالبة

 7.100﷼

الحقيبة التثقيفية
توزيع حقيبة تثقيفية متنوعة تتناسب مع فئات األرسة

 3حقائب

املسابقة التثقيفية
مت تنظمي ثالث مسابقات تثقيفية أرسية

 3مسابقات شارك فيها

 63أرسة

 15.405﷼

ورش العمل
ورش عمل منافذ

ورشتني

ورشة عمل
للمتطوعني

ورش عمل
تطويرية

 4ورش

 3ورش

 352أرسة

-

تأمني أجهزة للتعلمي عن بعد

دعما لعملية التعلمي عن ُبعد ّ
ً
قدمت الجمعية أجهزة ) آيباد ( للطالب
املحتاجني برشق مدينة بريدة بالتعاون مع مكتب تعلمي رشق بريدة.

 140جهاز لوحي

 140طالبا من  26مدرسة

تطوير املوظفني
مشاركة موظفي الجمعية يف دورات وورش عمل خارج الجمعية
لرفع الكفاءة والتخصص لديهم.

 20دورة

ً
13متدربا

 91.700﷼

اللجان املتخصصة
ً
متطوعا
22

 362ساعة

ً
متطوعا
173

 2225ساعة

"موائد اإلحسان "إفطارك يف مكانك
ً
56متطوعا

مبادرة " ُ
يد واحدة " نهر العطاء

 3090ساعة

ً
متطوعا
56

سلة الشيخ منصور بن عيل القرعاوي

 10متطوعني

 75ساعة

 48ساعة

توزيع لحوم األضاحي
ً
متطوعا
15

سلة مؤسسة اللؤلؤة الوقفية
 10متطوعني

 8ساعات

بطاقات نهر العطاء
 5متطوعني

 272ساعة

ّ
بلغت الفرص التطوعية اليت وفرتهــــــا
الجمعية خالل العام 14فرصة تطوعية
ً
متطــوعا نفـــذوا
استفـــــــاد منهـــا 969
10,487ساعة تطوعية .

فرص تطوعية تقدمها الجمعية إلتاحة الفرص للمتطوعني

سلة مبادرة الدعم املجمتعي

 150ساعة

ً
متطوعا
198

 1571ساعة

سلة أوقاف الشيخ موىس بن حمد العليان

ً
ثانيا :خدمة املجمتع

 2متطوعان

زكاة الفطر

 75ساعة

سلة أوقاف صالح الراجحي
 10متطوعني

 75ساعة

مبادرة أقوات
ً
متطوعا
232

تغليف المتور

 1585ساعة

ً
متطوعا
19

السقيا

ً
141متطوعا

 714ساعة

 212ساعة

كفالة األرامل واملطلقات

العدد 142

مرشوع تسعى فيه الجمعية إىل الوقوف مع املطلقــات
واألرامل يف مواجهة متطلبات الحياة املادية واالجمتاعية
والرتبوية والتعلميية لهن وألبنائهن .

ً
 263مولودا
القمية  50.110﷼

رعايــة مولود

مرشوع يهدف إىل التخفيف عىل األرس اليت لديها مواليد
حىت عرم سنتني  ،حيث يمت توجيه األســــرة إىل صيدليات
عـادل عرب شـحن بطـاقة الشــراء اإللكرتونية ) تساهيل (.

التــمـــــــــــــور

أجـــريت

استقبلنا 52485كيال

القمية  419.880﷼

وزعنا عىل الجمعـيات

22250كيال

القمية  178.000﷼

وزعـنــا عىل مــوائــد
اإلحــســـان

 17025كيلو

القمية  136.200﷼

 91أرسة
القمية  264.262﷼

يعىن هذا املرشوع مبساندة املستفيدين لتسديد إيجارات
منازلهم عرب ضوابط وآلية معدة لتخفيف معاناتهم
وتوفري السكن املناسب لهم .

احـتيـــاجـــايت

 348أرسة
القمية  221.490﷼

شحن بطاقة ) تساهيل ( مبعدل  6مرات خالل العام
لتأمني االحتياجات الرضورية اليت ال يوفرها برنامج
مساعدات األرس .

مساعدات األرس

 354أرسة
القمية  1.329.892﷼

شحن بطاقة ) تساهيل ( مبعدل  11شهر خالل العام لرشاء
املواد الغذائية .

تستقبل الجمعية زكاة وصدقة المتور ،وبعد ذلك يمت تنسيقها وفرزها
ومضدها مث توزيعها عىل املستفيدين ومضن وجبات تفطري الصامئني يف
شهر رمضان املبارك ،وإرسال الفائض منها إىل القرى واملحافظات.

وزعنا عىل  354أرسة

تنفيس الكرب

15319كيال

 4أســـر
القمية  35.000﷼

مرشوع يقوم عىل مساندة املحتاج الذي مير بضائقة أو
نازلة .

كـســـوة العـــيد

 1502فرد
القمية  143.813﷼

شحن بطاقة ) تساهيل ( لرشاء كسوة العيد لجميع أفراد
األرس املستفيدة بالتعاون مع أسواق املالبس الكربى .

القمية

 122.552﷼

مؤونة رمضان

 350أرسة
القمية  208.401﷼

شحن بطاقة ) تساهيل ( لرشاء املستلزمات الغذائية
لشهر رمضان املبارك قبل دخول الشهر بوقت كاف لجميع
األرس املستفيدة.

كـســوة الشتاء

 1304فرد
القمية  130.866﷼

شحن بطاقة ) تساهيل ( لرشاء كسوة الشتاء لجميع
أفراد األرس املستفيدة بالتعاون مع أسواق املالبس
الكربى .

كـســـــوة الصيف

 1377فرد
القمية  105,258﷼

شحن بطاقة ) تساهيل ( لرشاء كسوة الصيف لجميع
أفراد األرس املستفيدة بالتعاون مع أسواق املالبس
الكربى .

زيارات األرس

 142العدد

زيارة الباحث االجمتاعي لألرس خالل تسجيل أو تحديث
امللفات .

موائد االحسان

 73,240قارورة ماء
القمية  23.569﷼

ســــقيــــا

توفري عبوات املاء بسعر التكلفة للراغبني يف توزيعها عىل
مدار العام.

ً
ً
 44843صامئا
 56متطوعا
 8000نرشة توعوية
القمية

 44843وجبة
 196.186﷼

متاشيا مع اإلجراءات االحرتازية لهذا العام مت تنفيذ املرشوع تحت شعار "
ً
موقعا مبدينة بريدة .
إفطارك يف مكانك "حيث مت الوصول إىل الصامئني يف 38

هـديــة العـــيد

 352هدية
 352أرسة
القمية  31.130﷼

توجيه املستفيدين إىل محالت الحلويات لرشاء هدية
العيد وذلك عرب شحن بطاقات الرصف اإللكرتوين.

تشغيل الشباب

 7شـــبـاب

مضن هذا الربنامج ّمت إلحاق  7شباب بوظائف مؤقتة
بالتنسيق مع بعض الرشكات الخاصة خالل مومس المتور.

أضحيــة العيد

 315أسـرة  195أضحية
القمية  352.650﷼

 144 +كيال من اللحوم من الوزارة
مساعدة أفراد املجمتع الراغبني يف أداء األضحية من خالل
توفري األضاحي لهم وذبحها وتوزيعها عىل املحتاجني.

كفـــارة الميني
تساهم الجمعية يف إخراج كفارات الميني نيابة عمن
وجبت عليهم ،حيث تستلمها الجمعية قمية ) 100﷼(
،وتخرجها عينية)مواد غذائية(.

املشاركة يف التوازن الخريي مبنطقة القصمي
42جمعية

22250كيال من المتور

دعم ومساندة الجمعيات الخريية بالقصمي

 146600كيالمن األرز

القمية

 1.020.950﷼

اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻻﺟﻤـﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣـﺞ :

1.288.252

ﻣـﻠﻴـــﻮن

ً
ومئتان ومثان ومثانون ألف ومــئتـان واثنـان وخــمســـون رياال

اﻟﻤﺰﻛﻴﻦ ) 75.260أﻟﻒ(
ﻋﺪد
ً

خمسة وسبعون ألفا ومئتان وستون وكلوا املركز بإخراج زكاة فطرهم

ﻛﻤﻴﺎت زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ:

ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ:

ارز  166.400أﻟﻒ ﻛﻴﻞ ﻣﻦ ارز
 4760ﻛﻴﺲ  40ﻛﻴﻠﻮ.
اﻟﺘﻤﺮ 17.640أﻟﻒ ﻛﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ.

ا ﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ

3996

آﻻف أﺳﺮة

اﺳﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ :
 19.840أﻟﻒ ﻛﻴﻞ ﻣﻦ ارز ،و  6000آﻻف ﻛﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ.
اﺳﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﻢ:
 146.600أﻟﻒ ﻛﻴﻞ ﻣﻦ ارز ،و  11.888أﻟﻒ ﻛﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ

 18ﺟﻤﻌﻴــﺔ

اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

 198ﻣﺘﻄﻮﻋ

اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

 1571ﺳــﺎﻋﺔ

8
عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

2

1

عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

عدد املستفيدين
كمية الرز

كيس  ٤٠كيلو

عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

350
أســــــــــــــرة
100
6
9

عدد املستفيدين
كمية الرز

كيس  ٤٠كيلو

عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

3

ﻗـﺒﺔ

350
أســــــــــــــرة
430
3
18

4

كيس  ٤٠كيلو

2

ﺧﺼﻴﺒﺔ
6

اﻟﻨﺒﻘﻴﺔ

عدد املستفيدين
كمية الرز
كمية الـتـرم
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

150
أســــــــــــــرة
250
300
21
84
كيس  ٤٠كيلو

7

مكــتب النبـقــيــة
عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

75
أســــــــــــــرة
100
1
3
كيس  ٤٠كيلو

7

اﻟﺸﻘﺔ
5

عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

160
أســــــــــــــرة
120
4
38
كيس  ٤٠كيلو

عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

340
أســــــــــــــرة
437
15
75
كيس  ٤٠كيلو

8

اﻟﻔﻮﻳﻠﻖ

اﻟﺒﻄﻴﻦ

6

5

ﻗﻮارة

ﻗﺼﻴﺒﺎء

اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ

4

كيس  ٤٠كيلو

3

1

500
أســــــــــــــرة
200
16
240

180
أســــــــــــــرة
100
12
48

9

10

138
أســــــــــــــرة
238
4
136

عدد املستفيدين
كمية الرز

عدد املستفيدين
كمية الرز

كيس  ٤٠كيلو

عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

78
أســــــــــــــرة
99
3
24

11

12

كيس  ٤٠كيلو

عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني

16
13

15

اﻟﻤﺤﻴﻼﻧﻲ

الساعات التطوعية

اﻟﺠﻔﻦ

70
102
14
8
أســــــــــــــرة

كيس  ٤٠كيلو

عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

175
أســــــــــــــرة
195
28
65

عدد املستفيدين
كمية الرز

100
111
20
200

أســــــــــــــرة

كيس  ٤٠كيلو

كيس  ٤٠كيلو

عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

اﻟﺤﻴﺴﻮﻧﻴﺔ

14

14

ﻋﻘﻠﺔ
اﻟﺼﻘﻮر

10

13

16

15

اﻟﻔﻮارة
9

اﻟﺬﻳﺒﻴﺔ

11

ﺻﺒﻴﺢ

10

اﻟﺪﻟﻴﻤﻴﺔ

17

عدد املستفيدين

ﻛﺤﻠﺔ

كمية الرز
كمية الـتـرم
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

299
550
650
16
240

أســــــــــــــرة

كيس  ٤٠كيلو

17
18

ﻣﺴﻜﺔ

عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

91
115
4
40

أســــــــــــــرة

كيس  ٤٠كيلو

عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

133
170
7
8

أســــــــــــــرة

كيس  ٤٠كيلو

18
عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

191
أســــــــــــــرة
253
3
11

كيس  ٤٠كيلو

عدد املستفيدين
كمية الرز
عدد املتطوعني
الساعات التطوعية

271
أســــــــــــــرة
150
5
30
كيس  ٤٠كيلو

ﻣﺒـﺎدرات اﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ

18

ملساعدة األرس واملجمتع والتخفيف

مبــــــــادرة

كورونــــا
من األرضار الناتجة عن جـائحــة

بتكلفة  2.896.242مليون ﷼
ً
ً
وتحقيقا للتكافل االجمتاعي ومساندة لألسـر املترضرة من "كورونا " ومتاشياً
اضطالعا بالدور املنوط بالجمعية ،
مع التوجيهات الكرمية من حكومتنا الرشيدة وفقها ﷲ سعدنا يف جمعية اإلحسان للخدمات االجمتاعية بربيدة
بتقدمي وتنفيذ  18مبادرة متنوعةمشلت مســاعدات نقدية وســــالل غذائية ومـــواد صحيــة وبطاقــات رشائية ..
وكان تجهزي وتوزيع هذه املبادرات بجهود وإرشاف الجمعية ومبشاركة فاعلـــــة من الفـــرق واألفـــراد املتطوعني
ّ
ً
متطوعا قدمــــوا  7651آالف
حيث وفرت الجمعية خالل فرتة الجائحــــة  10فرص تطوعية شــــارك فيــه 539
ساعة تطوعية جزى ﷲ الجميع ً
خريا من الداعمني والعاملني واملتطوعني والحمد لله رب العاملني .

التكلفة

 361.851﷼

" مبادرة "يد واحدة

لألرس املستفيدة
 1000أرسة

 1000سلة

لضيوف القصمي
ً
 756طالبا

سالل غذائية مت توزيعها عىل ضيوف القصمي من طالب املنح بجامعة القصمي.

 756سلة

لجمعيات الرب

مبراكز ومحافظات القصمي
 540أرسة

سالل غذائية لألرس املترضرة من جائحة كورنا يف نطاق خدمات الجمعية ) رشق
بريدة (.

 540سلة

سلة أوقاف الشيخ
موىس بن حمد العليان
سلة أوقاف الشيخ صالح بن
عبد العزيز الراجحي

دعم األرس املترضرة من جائحة كورنا املسجلني بالجمعيات الخريية يف مراكز
ومحافظات منطقة القصمي بسالل غذائية لتوزيعها عىل األرس املترضرة من
جائحة كورنا.
سالل غذائية رمضانية مت توزيعها عىل األرس املستفيدة بالجمعية ولألرس املسجلة
يف جمعيات مراكز ومحافظات منطقة القصمي.
220أرسة

 220سلة

التكلفة

 90000﷼

سالل غذائية وزعت عىل األرس املستفيدة من الجمعية حيث مت إيصالها إىل
املستفيدين يف منازلهم نظرا لظروف جائحة كرونا.
 86أرسة

 86سلة

التكلفة

 33.454﷼

سلة مؤسسة اللؤلؤة الوقفية

سالل غذائية وزعت عىل األرس املستفيدة من الجمعية حيث مت إيصالها إىل
املستفيدين يف منازلهم نظرا لظروف جائحة كرونا.
 200أرسة

سلة مبادرة الدعم املجمتعي

ً
تلقت الجمعيـــة دعما عينيـا من وزارة املوارد البشــرية والتمنيـــة االجمتاعية عبارة
عن  255ســـلة غذائية مت توزيعهــا عىل األســـــر املستفيدة من الجمعية.
 255أرسة

سلة الشيخ
منصور بن عيل القرعاوي
" بطاقات حملة " نهر العطاء

 40أرسة

 40سلة

التكلفة

 21.900﷼

بطاقات رشاء مضن حملة " نهر العطاء " اليت أطلقها مسو أمري املنطقة للمساهمة
يف دعم األرس خالل جائحة كورونا.
 212سلة

التكلفة

 21.200﷼

لرشاء أدوات النظافة واملعقمات من عدة منافذ.
 353أرسة

" مبادرة " أقوات

 255سلة

التكلفة

 63.495﷼

سالل غذائية وزعت عىل األرس املحتاجة من غري السعوديني يف نطاق خدمات
الجمعية.

 212أرسة

صحتــك تهمنـــا

 200سلة

التكلفة

 21.900﷼

 353سلة

التكلفة

 61.160﷼

سالل غذائية مت تجهزيها مبقر الجمعية ،مث توزيعها عىل األســــر املسجلة يف جمعيات
الرب مبراكز ومحافظات القصمي ،حيث شارك يف هذا املرشوع  30جمعية خريية
ً
متطوعا.
متعاونة ،و 232
 5020أرسة

 5020سلة

التكلفة

1.000.000﷼

"

٢٢

ً

ُ

١٧٣

ً

ً

٣٦٢

٥٦

ً

١٩٨

٣٠٩٠

٥٦

ً

٢٢٢٥

خدمات اسـتقبال
فائض املنازل
٢

١٠

٥

٤٨

ً

١٥٠

ّ
مضن الربامج الخدمية اليت تقدمها الجمعية للمجمتع،
١٤
حيث تستقبل ً من املواطنني ما يفيض عن حاجاتهم
٩٦٩
ويحتاج إليه غريهم أو ما يعود عىل الجمعية بالنفع.

١٠

٨

٧٥

١٥

٢٧٢

١٠,٤٨٧

زيارات املنازل لجلب الفائض
 720زيــــــارة

٧٥

االتصــــاالت الواردة
١٠

٢٣٢

٧٥

ً

ً

١٥٧١

١٥٨٥

ً
 895اتصــاال

حمالت جلب املالبس والورق

١٤١

ً

١٩

ً

٧١٤

٢١٢

 254حملــة

برنامج

االتصاالت الهاتفية
االتصاالت الواردة للجمعية

ً
 1,854اتصاال

برنامج

برنامج يمت فيه زيارة منسوبي الجمعية للجمعيات والجهات املماثلة
للتعرف عىل املشاريع والربامج املختلفة.

زيارتان

برنامج

عالقات وإعالم
برنامج

اإلصدارات املقروءة
اإلصدارات املرئيــــة

 7شخصيات

4

برنامج

16

االتصاالت اإلدارية
656
الخطابات الصــادرة
الخطـابـــات الواردة
173
الرســـــائل النصيـــة
50942

الخطــابات الصادرة من الجمعيــة للجهــات واألفراد  ،والخطـــابات الواردة إىل
الجمعية من الجهات الحكومية والخاصة .

برنامج

التوثيــــق

توثيق جميع أنشطة ومشاريع الجمعية

زيارات املسؤولني والطالب

برنامج يهدف إىل استضافة املسؤولني ورجال األعمال لتعريفهم بالجمعية
ومشاريعهـــا واستضافـــة طــالب املرحلة الثانويـــــة لتعريفهـــم بالجمعيــــة
ومشاريعها وإطالعهم عىل مجاالت التطوع وتدريبهم من خالل مشاريـع
الجمعيــة.

التقارير والربشورات وإعالنات املشاريع اليت أصدرتها الجميعة خالل العام

برنامج

زيــارات خارجيــة

اللقاءات التعريفية

لقاء يعرف منسوبي الجمعية واللجان املتعاونة بالخطة السنوية والخطة
االسرتاتيجية يف بداية كل عام.

لقاء واحد

برنامج

املشاركة يف املناسبات الشخصية

مشاركة منسوبي الجمعية يف مناسباتهم الخاصة.

 69مناسبة

برنامج

اللقـــاءات التحفزييـــة

برنامج تحفزيي ترويحي يقام ملنسوبي الجمعية.

60

 42شخصية

 3لقــاءات

برنامج

االجمتـــاعـــات

اجمتاعات مجلس اإلدارة واجمتاعات اإلدارة التنفيذية واجمتاعات
ً
اللجان خالل العام.

 51اجمتــاعا

عالقات وإعالم
برنامج

متابعو الفيس بوك
متابعو اإلنستغرام
متابعو تويرت
زوار املوقـــع

6430
6566
15733
681.026

كلمات تثقيفية عن فضائل االعمال واملوامس خالل أوقات الصالة

 4كلمات

برنامج

نرش ثقــافـــة الرتشيــد والتطويــر
بني املوظفني

رسائل نصية شهرية تبث ثقافة الرتشيد والتطوير يف بيئة العمل.

ً
 31موظفا

التــكــــريــــم

درع المتزي التطوعي
درع المتزي يف توفري الفرص التطوعية

برنامج

الكلمات التثقيفية

2

برنامج

الرشاكـــات

مت توقيع خمس رشاكات:
 .١اإلدارة العامة للتعلمي مبنطقة القصمي.
.٢جمعية الخدمات الصحية بالقصمي.
.٣مكتب التعلمي برشق بريدة.
.٤مركز نبالء للتدريب.
.٥رشكة متت للتوصيل.

 12رسالة توعوية

شـركــاؤنــا

