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تقدمي
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ون�صلي ون�سلم على املبعوث رحم ًة للعاملني نبينا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني � ...أما بعد
�إمتداداً للرعاية الكرمية واالهتمام البالغ الذي يحظى به العمل اخلريي من لدن
القيادة الر�شيدة �أعزها اهلل �صدرت موافقة معايل وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية بقراره رقم
 109308وتاريخ 1434/10/27هـ باعتماد ت�سجيل جمعية خريية ب�إ�سم جمعية نفع اخلريية
مبحافظة جدة طبقا لأحكام الئحة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية ال�صادرة بقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )170وتاريخ 1410/4/25هـ وقواعدها التنفيذية ال�صادرة بقرار وزير
ال�ش�ؤون االجتماعية رقم  760وتاريخ 1412/1/30هـ والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاها .
وقد جددت اللوائح الأ�سا�سية للجمعية املعتمدة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بناءاً
على املر�سوم امللكي الكرمي رقم ( م )8/وتاريخ 1437/2/19هـ .
وتهدف اجلمعية اىل تقدمي اخلدمات التي حتتاجها منطقتها دون �أن يكون هدفها احل�صول
على الربح املادي و ت�شمل هذه اخلدمات التايل:
 -1تقدمي امل�ساعدات املالية والعينية للأ�سر امل�ستحقة .
 -2القيام ببع�ض امل�شروعات اخلريية كمعونة ال�شتاء وفرحة العيد وغريها للأيتام .
 -3م�ساعدة من يتعر�ضون للحوادث كاحلريق وتهدم املنازل.
 -4امل�ساعدة يف رفع امل�ستوى ال�صحي والثقايف والتعليمي واالجتماعي .
� -5إن�شاء امل�شروعات التي من �أهدافها العناية بالطفولة والأمومة والأيتام والعجزة.
 -6تقدمي الإعانات الالزمة ك�إعانات الزواج واخلدمات العامة .
� -7إقامة الدورات التدريبية والربامج والأن�شطة 0
 -8امل�شاركة يف �أوقات الأزمات واحلوادث الطارئة 0
� -9إفطار ال�صائمني من الفقراء وامل�ساكني وعابري ال�سبيل .
 -10توزيع ال�صدقات من اللحوم والأ�ضاحي 0
وي�سرين �أن �أرفع تقرير االجنازات ال�سنوي جلمعية نفع اخلريية مبحافظة جدة للعام املايل
1437هـ املوافق 2016م لل�سنة الثالثة للجمعية الذي يت�ضمن ر�صداً ملجمل الإجنازات املختلفة
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التي كان من �أبرزها تنوع اخلدمات التي ُقدمت للم�ستفيدين حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من
خدمات اجلمعية العينية واملالية والربامج املو�سمية والدورات التدريبية واملنا�سبات االجتماعية
والرعاية ال�صحية (� )12,123أ�سرة و ( )162,634فرداً  ،حيث ُنفذت العديد من امل�شاريع اخلريية
وقد تنوعت خدماتها بني الرعاية الدائمة للفقراء وامل�ساكني والأيتام و�أ�سر ال�سجناء وبني
امل�شاريع املو�سمية من �إفطار ال�صائمني من الأ�سر وعابري ال�سبيل واحلقيبة املدر�سية ،والزي
املدر�سي ،وزكاة الفطر ،وم�شروع الأ�ضاحي و الرعاية ال�صحية وم�ساعدة املقبولني على الزواج .
ويف جانب الفتاة �أفتحتت اجلمعية ق�سم خا�ص بالن�ساء يعتني بالطفولة والأمومة
وتدريب وت�أهيل الفتيات ل�سوق العمل املحلي ل�سد حاجتهم احلياتية ،ويف جانب ال�شباب
�أقامت اجلمعية العديد من الدورات التدريبية الت�أهيلية  ،ويف جانب االهتمام باجلانب
ال�سلوكي والرتفيهي �أُقيمت العديد من املنا�شط بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص  ،وكذلك
حفل افطار جماعي لأ�سر �أيتام جلمعية .وت�أتي هذه االجنازات ثمرة للرعاية الكرمية من
القيادة احلكيمة للأعمال اخلريية يف بالدنا الغالية والتي �ستمثل ب�إذن اهلل تعاىل نقلة
نوعية يف دعم اجلمعيات اخلريية للو�صول اىل تغطية احتياجات املواطن واملواطنات يف
�شتى مناحي احلياة .وختاماً �أقول ان العمل اخلريي ميثل قيمة ان�سانية كربى تتمثل يف
العطاء و البذل يف كل �أ�شكاله فهو �سلوك ح�ضاري ال ميكنه النمو اال يف املجتمعات التي
تنعم مب�ستويات متقدمة من الثقافة و الوعي و امل�س�ؤولية فهو يلعب دوراً مهماً و ايجابياً
يف تطور اجلمعيات اخلريية و تنميتها و هذه دعوة خمل�صة �إىل كل حمب للخري �أن
يدعم برامج و �أن�شطة هذه اجلمعية بكل ما ي�ستطيع من بذل و عطاء و داللة على اخلري.
ا�س�أل اهلل عز وجل �أن يبارك يف اجلهود وي�سدد اخلطى  ...واهلل ويل التوفيق

ال�شيخ  /حممد بن �أحمد دعيوه
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية نفع اخلريية مبحافظة جدة
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الف�صل الأول
امل�صطلحات والتعريفات
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خدمات اجلمعية
تهدف جمعية نفع اخلريية مبحافظة جدة �إىل تقدمي اخلدمات التي حتتاجها منطقتها �ضمن
نطاقها اجلغرايف( حمافظة جدة ) املعتمد يف لوائحها الأ�سا�سية من مقام وزارة العمل والتنمية
االجتماعية دون �أن يكون هدفها احل�صول على الربح املادي وت�شمل هذه اخلدمات الآتي:
 -1تقدمي امل�ساعدات املالية والعينية للأ�سر امل�ستحقة .
 -2القيام ببع�ض امل�شروعات اخلريية كمعونة ال�شتاء وفرحة العيد وغريها للأيتام .
 -3م�ساعدة من يتعر�ضون للحوادث كاحلريق وتهدم املنازل.
 -4امل�ساعدة يف رفع امل�ستوى ال�صحي والثقايف والتعليمي واالجتماعي .
� -5إن�شاء امل�شروعات التي من �أهدافها العناية بالطفولة والأمومة والأيتام والعجزة .
 -6تقدمي الإعانات الالزمة ك�إعانات الزواج واخلدمات العامة .
� -7إقامة الدورات التدريبية والربامج والأن�شطة 0
 -8امل�شاركة يف �أوقات الأزمات واحلوادث الطارئة 0
� -9إفطار ال�صائمني من الفقراء وامل�ساكني وعابري ال�سبيل .
 -10توزيع ال�صدقات من اللحوم والأ�ضاحي 0
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م�شاريع اجلمعية
 -1امل�شاريع االجتماعية
هيالتيتعنىباجلانبالتدريبيوالثقايفوال�صحي،وت�أهيل�أبناءالأ�سرالفقريةل�سوقالعمللرفع
ذلال�س�ؤالواحلاجةعنهم،وذلكمنخالل�إبراماتفاقية�شراكةمعامل�ؤ�س�سةالعامةللتدريبالتقني
واملهني ممثلة يف وحدات التدريب التقني واملهني مبحافظة جدة لتدريب �أبناء الأ�سر وت�أهيلهم
ل�سوق العمل املحلي وكذلك هناك تفاهمات مع مكتب العمل مبحافظة جدة لتوظيف اخلريجني يف
القطاعني اخلا�ص والعام ،ومت عقد تفاهم مع �صندوق املوارد الب�شرية لتوظيف �أبناء وبنات الأ�سر
يف القطاعني اخلا�ص والعام على �أن يدفع ال�صندوق ن�صف راتب كل موظف �أو موظفة ،كذلك
تقيم اجلمعية الربامج املفيدة والنافعة لل�شباب يف العطل الر�سمية لإ�ستغالل وقت فراغهم
بكل نافع ومفيد  ،وكذلك تقيم املنا�سبات ال�سعيدة من �إفطار جماعي وحفل معايدة لأبناء
الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات اجلمعية .وت�سعى اجلمعية �إىل تفعيل م�شاريع رعاية املقدمني
على الزواج مالياً وعينياً و�سلوكياً من خالل الدورات التدريبية التي تقدم للمقدمني على
الزواج قبل وبعد الزواج .واجلمعية مل تغفل جانب الرعاية الإن�سانية لكبار ال�سن وللطفولة
والأمومة حيث افتتح ق�سم للن�ساء للرعاية والإعتناء بهذه ال�شريحة الغالية علينا جميعاً ..

 -2امل�شاريع امل�ستدامة

هي التي تقوم على رعاية الأيتام والأ�سر املحتاجة و�أ�سر ال�سجناء ،ورعاية الطفولة والأمومة،
وتدريب ال�شباب وال�شابات وت�أهليهم للعمل يف ال�سوق املحلي ذلك من خالل تقدمي
امل�ساعدات العينية واملالية وال�صحية وحل النـزاعات الأ�سرية خالل العام املايل للجمعية.

 -3امل�شاريع املو�سمية
هي التي تقدم لكافة الأ�سر امل�سجلة لدى اجلمعية يف موا�سم اخلري والعطاء من �إفطار
لل�صائمني من فقراء وم�ساكني وعابري �سبيل وتوزيع ال�سالل الرم�ضانية وك�سوة العيد
للأيتام و�أبناء الأ�سر الفقرية واحلر�ص على رفع امل�ستوى التح�صيلي العلمي ،وذلك بتقدمي
احلقائب املدر�سية والزي املدر�سي وم�ساعدة الأ�سر ذات الدخل املتدين بامل�صروف املدر�سي .
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الر�سالة
نحن جمعية نفع اخلريية مبحافظة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ن�سعى للتميز والريادة يف جميع جماالت العمل
اخلريي ودعم املجتمع بكل الو�سائل للو�صول �إىل جمتمع مرتاحم متالحم يكف عوز الفقري
واملحتاج ويرفع البا�ساء وال�ضراء عن املنكوبني

الر�ؤية
نحن جمعية نفع اخلريية مبحافظة جدة ن�سعى �إىل تفعيل العمل اخلريي ل�سد حاجات
املحتاجني والعمل على دعم املجتمع الواعي ( �صحياً وثقافياً واجتماعياً ومهنياً ) ب�أحدث
الطرق التقنية و�أف�ضل الأ�ساليب البحثية احلديثة �ضمن نطاقنا اجلغرايف مبحافظة جدة

قيم اجلمعية
االعتماد على قيم ال�شريعة اال�سالمية ال�سمحة يف ممار�سات اجلمعية وتنظيماتها.
تنمية االعتزاز باالنتماء للعمل اخلريي التطوعي .
االلتزام بجودة التنفيذ وكفايته ومرونته .
الأمانة .امل�ساواة .االخال�ص.
العدالة.
النزاهة .التعاون ال�شفافية.
التفاين .امل�ساءلة .الرحمة.
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الربامج امل�شرتكة
التي ميكن تنفيذها مع �شركائنا يف العمل اخلريي :
 -1تنمية االعتزاز باالنتماء للعمل اخلريي التطوعي
 -2تبادل اخلربات يف جماالت الأعمال اخلريية.
 -3قاعدة بيانات م�شرتكة بني اجلمعيات �إىل حد ما .
 -4تنظيم النطاق اجلغرايف بني اجلمعيات ح�سب اخلدمة املقدمة من كل جمعية.
 -5امل�شاركة يف م�شاريع مو�سمية من�سقة.
 -6ت�أ�سي�س �إدارة م�شرتكة لإدارة الأزمات واحلوادث الطارئة.
 -7م�شروع زواج م�شرتك.
 -8تبادل املنافع يف جمال التدريب (التقني ،املهني ،الثقايف ،ال�صحي ،البيئي ،االجتماعي).
� -9إن�شاء امل�شاريع امل�شرتكة التي من �أهدافها االعتناء بالأمومة والطفولة والعجزة وكبار ال�سن.
 -10عقد ملتقى �سنوي لكافة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية يف اململكة من �أهدافه :
�أ)  -تبادل اخلربات بني اجلمعيات العاملة يف املجال اخلريي.
ب)  -توعية املجتمع ب�أهمية االنخراط يف الأعمال اخلريية.
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�أهداف اجلمعية
�أ) الهدف اال�سرتاتيجي :
تنمية اخلدمات االجتماعية و الأعمال اخلريية و تطوير الأن�شطة الثقافية و ال�صحية .
ب) الأهداف اخلا�صة :
 -1حتقيق ال�سعادة وبناء الإن�سان اجتماعياً.
 -2تطوير اجلانب االقت�صادي للأ�سرة.
 -3رفع امل�ستوى الثقايف والتعليمي للأ�سرة.
� -4سد االحتياجات احلياتية للأ�سر الفقرية واملحتاجة.
 -5حتقيق التكافل والتوا�صل بني �أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع.
 -6ن�شر وتطوير املكاتب الفرعية للجمعية.
 -7رفع كفاءة العاملني يف اجلمعية.
 -8اال�ستمرار يف تنمية املوارد املالية بالطرق املختلفة.
 -9حت�سني امل�ستوى املعي�شي للم�ستفيدين.
 -10تر�سيخ مكانة اجلمعية يف املجتمع.
 -11تعميق دور اجلمعية يف التنمية الأ�سرية واالجتماعية.
 -12ا�ستقطاب طاقات وكفاءات ب�شرية تطوعية فاعلة ومميزة لتطوير برامج اجلمعية.
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م�شاريع اجلمعية وفق الر�ؤية امل�ستقبلية

13

�شركا�ؤنا يف العمل اخلريي

 -1اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية.
 -2ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.

 -3التجار ورجال الأعمال وكافة �شرائح املجتمع .
 -4القطاعات احلكومية.
 -5قطاعات التعليم العام واجلامعي.
� -6أئمة امل�ساجد وعمد الأحياء.
 -7جمعية مراكز الأحياء.
 -8مراكز التنمية االجتماعية.

14

الف�صل الثاين:الو�ضع احلايل
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قالوا عن اجلمعية
ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور  /عبداهلل املطلق ع�ضو هيئة كبار العلماء

((�سرين ما ر�أيت ،و� ُ
أ�سال اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يعينهم وي�سددهم ملا فيه اخلري
وال�صالح ،و�أو�صي املتربعني واملح�سنني على �أن يتعاونوا مع القائمني على هذه املنا�شط
ِ�ض ّ َ
الل َق ْر�ضاً َح َ�سناً َف ُي َ�ضاعِ َف ُه َل ُه �أَ ْ�ض َعافاً
،و�أن يتذكروا قول اهلل تعاىل (( َّمن َذا ا َّلذِ ي ُي ْقر ُ
ري ًة َو ّ ُ
الل َي ْق ِب ُ
�ض َو َي ْب ُ�س ُط َو�إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعو َن)) .
َك ِث َ

ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور  /عبداهلل اخلنني ع�ضو هيئة كبار العلماء
((�أ�س� ُأل اهلل لهم املثوبة على هذا العمل ،و�سدد اهلل خطاهم ووفقهم لكل خري ،كما �إن الإ�سهام
يف دعمهم هذا العمل وم�ساندته باملال من القربات التي يعظم �أجرها عندا هلل عز وجل
وفق اهلل اجلميع ملا يحبه وير�ضاه و�صلى اهلل على نبينا حممد و على �آله
و �صحبه �أجمعني )).

ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور  /عائ�ض بن عبداهلل القرين
((قد وجدت ب�صدق ما �أثلج �صدري ،و�شرح خاطري ،م ـ ـ ــن اهتمام عظيم باملحتاج ،ورع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاية
وكفالة اليتيم  ,ون�شر اخلري والتكافل االجتماعي ،وبث روح الأخوة )).

ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور � /سعد بن عبداهلل الربيك
((وقد �أثلج �صدورنا هذا العمل املميز والعمل الد�ؤوب و التن�سيق املتكامل بني القائمني على
هذه الأن�شطة مما حقق لها نفعاً و ثمرة م�شهودة كما اطلعنا على املزيد من امل�شاريع التي ال
تزال حتت الإن�شاء مثل �صاالت تنمية املهارات التي ت�ستهدف ال�شباب وال�شابات الالئي هذا اليوم
ب�أم�س احلاجة �إىل املزيد من هذه الأن�شطة املباركة و ال منلك �سوى الدعاء له�ؤالء الف�ضالء
مبزيد من التوفيق و ال�سداد و اهلل املوفق و �صلى اهلل و �سلم على نبينا حممد )).
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الهيكل التنظيمي للجمعية
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الإدارة والتنفيذ
تعتمد اجلمعية يف �إدارة وتنفيذ مهامها وواجباتها على ممار�سة جمموعة مـ ـ ــن الإج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
والأ�ساليب الإدارية والفنية من خالل الهيكل التنظيمي للجمعية الذي يح ــدد مهام وم�س�ؤوليات
�إداراتها و�أق�سامها املختلفة مبا يحقق �سيا�سات وغايات الأهداف اال�سرتاتيجية للخطة العامة
للجمعية وفق لوائحها الأ�سا�سية .
ويتوىل مدير عام اجلمعية ت�سيري �ش�ؤون اجلمعية وفقاً لل�سيا�سات والأهداف والقرارات
ال�صادرة عن جمل�س �إدارة اجلمعية.
وت�سعى اجلمعية �إىل رفع جودة خدماتها للم�شاريع اخلريية من خالل تطوير �أداء العاملني
فيها وتطوير براجمها مبا يتالئم مع حجم م�س�ؤولياتها وتعدد م�شاريعها اخلريية..
واجلمعية تعمل على تطبيق �أعلى معايري اجلودة على كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة م�شاريعها اخلريية وتطبيق
معايري تقومي الآداء لكافة من�سوبيها.

19

تنظيم اجلمعية
ت�أ�س�ست جمعية نفع اخلريية مبحافظة جدة مبوجب القرار الوزاري رقم ( )109308يف
1434/10/27هـ  ،وهي جمعية خريية ذات �شخ�صية اعتبارية ت�شمل خدماتها حمافظة جدة
وتعمل حتت �إ�شراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية وم�سجلة برقم ( ، )639وتهدف �إىل تقدمي
اخلدمات التي حتتاجها منطقتها �ضمن نطاقها اجلغرايف املعتمد يف لوائحها الأ�سا�سية ال�صادر
من مقام وزارة العمل والتنمية الإجتماعية دون �أن يكون هدفها احل�صول على الربح املادي.
وقد بد�أت تزاول ن�شاطها اخلريي مع مطلع العام الهجري 1435هـ وهي بتوفيق من اهلل
�ستعمل على تلبية حاجات الوطن واملواطن ودعم الغايات اخلريية االجتماعية الوطنية
التي ت�صبوا �إليها قيادتنا الر�شيدة �أيدها اهلل وهي ت�سعى �إىل تفعيل العمل اخلريي ل�سد
حاجات املحتاجني والعمل على دعم املجتمع الواعي �صحياً وثقافياً واجتماعياً  ،ونحن
واثقون ب�إذن اهلل ب�أن اجلمعية بف�ضل ما تتمتع به بالدنا الغالية من الأمن والإ�ستقرار وحب
اخلري املتجذر يف نفو�س والة �أمرنا حفظهم اهلل و�شعب اململكة العربية ال�سعودية الطيب
واملقميمني بالدنا الغالية �ست�ؤدي واجبها اخلريي على الوجه املطلوب ب�إذن اهلل تعاىل.
�سائلني اهلل �سبحانه وتعاىل العون والتوفيق،،،
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد ...

20

الف�صل الثالث:الإجنازات

21

�إفطار ال�صائمني ( الوجبة ال�ساخنة )
تفطري الأفراد واملقيمني يف امل�ساجد والتجمعات العامة وذلك ب�إقامة موائد لتفطري ال�صائمني
حتتوي على �أ�صناف متنوعة ( كاملاء  ،والقهوة  ،وال�شاي  ،واللنب  ،والرطب  ،والزبادي  ،اخلبز )
كذلك بع�ض الأطباق ال�ساخنة ( كالأرز  ،والدجاج  ،وال�شوربة  ،والإدام  ...الخ )

%300
%68

1435

1436

1437

5340فرد  17106فرد  81.100فرد

�إفطار ال�صائمني ( الوجبة اجلافة )

تقوم اجلمعية بتوزيع وجبة جافه خالل �شهر رم�ضان املبارك يف امليادين وعند الإ�شارات املرورية
داخل حمافظة جدة وذلك للمحافظة على �إدراك ال�صائمني وقت الإفطار وك�سب الأجر والتقليل
من ال�سرعة عند غروب ال�شم�س .
%78.9
%68

22

2400فرد

1435

1436

 15000فرد

1437

 20100فرد

ال�سلة الرم�ضانية
تق ـ ـ ـ ــوم اجلمعية قبل �شهر رم�ضان املبارك م ـ ـ ـ ــن كل عـ ــام بت�أمني �سلة رم�ضانية جلميع الأ�سر
امل�ستفيدة من خ ـ ـ ـ ــدمات اجلمعية حتقي ًقا ملبد�أ التكافل ,ودع ًما للأ�س ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الفقرية واملحتاجة,
خا�صة يف موا�سم اخلري ( ك�شهر رم�ضان املبارك) ,وتلبية لطلب الإخوة املح�سنني ,ف�إننا نقوم
بتنفيذ هذا امل�شروع اخلريي
%38
%55
1123

1435

� 1123أ�سرة

1436

� 2500أ�سرة

1437

� 4040أ�سرة

رحلة العمرة (الرم�ضانية )
�أغلب الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات اجلمعية فقرية ال ت�ستطيع ت�أدية العمرة يف رم�ضان وتقديراً
ملبد�أ الرتابط االجتماعي تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اجلمعية ه ـ ـ ــذا الربنامج الإمياين يف �شهر رم�ضان املبارك
حتت �شعار ( ولك مثل �أجره) لي�شرتك يف الأجر امل�ستفيد واملح�سن
300

1435

23

1436

1437

300فرد

حملة عيونك ب�أعيننا

تقدمي توعيه �صحية عن الأمرا�ض ال�شائعة و�إج ـ ـ ـ ـ ــراء الك�شوفات امليدانية خالل فرتة احلملة
جماناً وت�سعى اجلمعية اىل زيادة احلمالت الطبية امليدانية املجانية ملافيها من الفائدة العامة
للمجتمع .
1500
فرد

1435

1436

1437

 1500فرد

توزيع بطاقات طبية

رغبة مـ ــن اجلمعية يف تقدمي رع ـ ـ ـ ـ ــاية �صحية متميزة لكافة الأ�سـ ـ ــر امل�ستفيدة م ــن خـ ـ ــدمات
اجلمعية وزعت عليهم بطاقات طبية ملراجعة امل�ست�شفيات واملراكز الطبية املتفق معها دون
الرجوع لإدارة اجلمعية .
9500
فرد

1435

24

1436

1437

 9500فرد

ك�سوة العيد لأبناء اجلمعية
يهدف هذا امل�شروع اىل �إدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال البهجة وال�سرور يف نفو�س الأيتام و�أوالد الأ�س ــر املحتاجة
لإدخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الفرحة واالبت�سامة بجمال العيد لهذه ال�شريحة الغالية على قلوبنا جميعا  ,وهذا
امل�شروع ي�أتي �ضمن مبد�أ التوا�صل الذي تتبناه اجلمعية �سنوياً
%83
%54

1435

1436

215فرد  1469فرد

1437

 2800فرد

زكاة الفطر للأ�سر املحتاجة
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــو م�شروع يهدف �إىل ا�ستقبال زكاة الفطر من املواطنني يف �أواخر �شهر رم�ضان ثم توزيعها
على الأ�س ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�ستفيدة من اجلمعية قبيل عيد الفطر بيوم �أو يومني بحيث تكون اجلمعية �صله
بني املزكي وامل�ستفيد
%26

%27
2000
1435

25

1436

1437

�2000أ�سرة � 4145أ�سرة �5250أ�سرة

كفالة الأيتام ( 300ريال لكل يتيم �شهريا)
هى توفري جميع �صور الرعاية للو�صول باليتيم �إىل الإ�ستقرار النف�سي والتوافق الإجتماعي
التي تعو�ضه حرمان الرعاية الأبوية وت�شعره ب�أنه مكرم لذاته  .وهذه الرعاية خا�صة ليتيم
بعينه من خالل دفع مبلغ ( )300ريال �شهرياً �أو ( )3600ريال لل�سنة الواحدة حل�ساب �صندوق
اليتيم  ,و للكافل �أن يكفل يتيم واحد �أو �أكرث  ,و يحق ليتيم الرعاية اخلا�صة اال�ستفادة من
خدمات الرعاية ال�شاملة.
%41
%86

1435

1436

105فرد  800فرد

1437

 1363فرد

امل�ساعدات املالية ال�شهرية للأ�سر املحتاجة
هوم�شروع خريي تقدمه اجلمعية لرعاية الأ�سر املحتاجة من الفقراء وامل�ساكني و�أ�سر ال�سجناء
مببلغ �سنوي ( )12000ريال من خالل 1000ريال �شهريا يتم �إيداعها يف ح�ساب امل�ستفيد
واجلمعية تهيب ب�أهل الف�ضل والإح�سان لدعم هذا امل�شروع اخلريي .
%54

%50

1435

26

1436

1437

� 25أ�سرة � 50أ�سرة � 77أ�سرة

توزيع بطاقات ال�صراف الآيل
حفاظاً على كـ ـ ــرامة امل�ستفيد وتخفيف معـ ـ ـ ـ ــاناة املراجعة للجمعية او البنوك قامت اجلمعية
بفتح ح�ساب للأيتام وامل�ستفيدين من امل�ساعدات املالية يف �أحد البنوك الوطنية .
2610
فرد

1435

1436

1437

� 522أ�سرة

ال�سلة الغذائية ال�شهرية املحتاجة

و قيمة ال�سلة  200ريال تدفع �شهرياً للم�ستفيد بوا�سطة بطاقة �شحن عن طريق �أ�سواق بنده
%37
%45
1500
فرد
1435

27

1436

� 275أ�سرة � 503أ�سرة

1437

� 800أ�سرة

م�شروع اال�ضاحي للأ�سر امل�سجلة يف اجلمعية
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو م�شروع خريي يقوم على تو�صيل اال�ضاحي من املح�سنني اىل الفقرا ء واملحتاجني من
الأ�سر امل�سجلة باجلمعية .

%40
%16
2500
فرد

� 500أ�سرة

1436

1435

� 600أ�سرة

1437

� 1000أ�سرة

دورة حا�سب للأيتام و�أبناء الأ�سر املحتاجة
( تطبيقات مكتبية 1و) 2

ت�سعى اجلمعية لت�أهيل �أبناء الأ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الفقرية للعمل يف القطاعني اخلـ ـ ـ ـ ــا�ص والعام ل�سد
احتياجاتهم ورفع ذل احلاجة عنهم .

1435

28

1436

 15فرد

1437

 34فرد

جتهيز منازل املحتاجني بالأجهزة الكهربائية
م�ش ـ ـ ـ ــروع خريي يهدف اىل ت�أثيث منازل الأ�س ـ ـ ـ ــر الفقرية بالأجهزة الكهربائية (ثالجات ,
غ�ساالت  ,افران  ,مكيفات  .مكان�س كهربائية )

%1.12
%73
250
فرد

�50أ�سرة

1435

1437

1436

� 189أ�سرة

� 80أ�سرة

امل�ساعدات املالية املقطوعة للأ�سر املحتاجة
مبلغ مايل مقطوع يدفع للم�ستفيد مل�ساعدته يف ت�سديد الأجور �أو الديون وت�أمني بع�ض
االحتياجات ال�ضرورية
%33
%86
200
فرد

1435

29

�40أ�سرة � 287أ�سرة

1436

1437

� 432أ�سرة

الإفطار اجلماعي لأ�سر الأيتام

تقيم اجلمعية �سنوياً حفل الإفطار ال�سنوي اخلا�ص بالأ�سر امل�ستفيدة و�أبنائها امل�سجلة
باجلمعية بق�سميها الرجايل والن�سائي .

%47
%70

1435

1436

1437

140فرد  469فرد 900فرد

توظيف �أبناء الأ�سر امل�ستفيدة من اجلمعية خالل العطلة
ال�صيفية

ت�سعى اجلمعية لت�أهيل �أبناء الأ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الفقرية للعمل يف القطاعني اخلـ ـ ـ ـ ــا�ص والعام
ل�سد احتياجاتهم ورفع ذل احلاجة عنهم .
56
فرد

1435

30

1436

1437

56فرد

امل�ست�شفيات واملراكز الطبية التي معها �شراكة () 20
م�ش ـ ـ ـ ــروع خريي يهدف اىل تقدمي اخلدمات ال�صحية ب�أقل الأ�سعار اخلريية واعلى
الكفاءات الطبية مع �شركاءنا يف العمل اخلريي.
876
فرد

1435

1436

1437

 876فرد

امل�ساعدات املالية( الطبية )
مبلغ مايل مقطوع يدفع للم�ست�شفى كم�ساهمة لعالج حالة مر�ضية حمتاجة �أو متبقي
لها مبلغ لإمتام عالجها.
113
فرد

1435

31

1436

1437

 113فرد

دورة للمقبلني على الزواج
نظراً ملا تالحظه اجلمعية من بع�ض احلاالت املتمثلة يف الطالق و�سوء الع�شرة الزوجية ت�سعى
اجلمعية لت�أهيل ال�شباب وال�شابات املقبلني على الزواج من خالل �إقامات دورات خا�صة بهذه الفئة

%48

1435

1436

1437

 25فرد  49فرد

دورة تعديل ال�سلوك (  1و) 2

حر�صاً من اجلمعية على تن�شئة الأيتام و�أبناء اال�سر الفقرية تن�شئة ح�سنة تقوم بعقد دورات
تدريبية لتهذيب �سلوكهم وحت�سني م�ستوياتهم العلمية
%44.4

1435

32

1436

 30فرد

1437

 54فرد

دورة حا�سب للأيتام و�أبناء اال�سر املحتاجة
( قواعد البيانات اك�س�س )
ت�سعى اجلمعية لت�أهيل �أبناء الأ�سر الفقرية للعمل يف القطاعني اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ص والعام ل�سد
احتياجاتهم ورفع ذل احلاجة عنهم
%30

1435

1437

1436

 31فرد

10فرد

امل�شكالت الأ�سرية لأبناء �أ�سر اجلمعية
برنامج يحتوي �أبناء �أ�سر اجلمعية وحل م�شاكلهم عن طريق خمت�صني من اجلمعية
%48.7

1435

33

1436

 20فرد

1437

 39فرد

دورة يف الإ�سعافات الأولية لطالب الأ�سر امل�ستفيدة
من خدمات اجلمعية
دورة تثقيفية للأيتام و�أبناء الأ�سر الفقرية لتعليمهم كيفية التعامل مع الأحداث
والنكبات الطارئة
%20

1435

1436

20فرد

1437

 25فرد

دورة (كيف تختار التخ�ص�ص اجلامعي)
هذا الربنامج من خالله يتمكن املتدرب من حت ـ ـ ـ ـ ـ ــديد تخ�ص�صه اجلامعي الذي يتنا�سب مع
قدراته اجل�سمية والعلمية
%40

1435

1436

 15فرد

34

1437

 25فرد

دورة ار�سم م�ستقبلك وحقق �أحالمك
هذا الربنامج يقوم بتوجيه ال�شباب اىل كيفية التخطيط مل�ستقبل ناجح
%47

1435

1436

1437

 45فرد

15فرد

تدريب طالب الثانوية العامة من �أبناء الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات
اجلمعية على اختبار القدرات دوره (  1و ) 2
تقيم اجلمعية دورات يف القدرات العامة وذلك لتهيئة طالب املرحلة الثانوية لأدائها وذلك
مرتني يف العام الدرا�سي من خالل مدربني ذو كفاءة عالية يف املجال النظري والك ّمي .
%20

1435

35

1436

 60فرد

1437

 78فرد

يوم ترفيهي يف املدينة ال�شبابية
ت�سعى اجلمعية من خالل هذا الربنامج اىل �إدخال ال�سعادة والبهجة اىل �أبنائها من
الأيتام و�أبناء اال�سر الفقرية
%20

1435

1436

 28فرد

1437

 34فرد

فرحة يتيم (يوم ترفيهي يف مدر�سة ابن ماجة االبتدائية )
ت�سعى اجلمعية م ـ ـ ـ ــن خالل هذه الربامج اىل دمج الأيتام مـ ـ ـ ـ ـ ــع الو�سط االجتماعي
لتعوي�ضهم �سند الأبوة وحنانها .

1435

36

1436

1437

19فرد

دورة ( ملاذا اليوتيوب )
هذا الربنامج يبني للمتدرب كيفية اال�ستفادة من و�سائل التوا�صل االجتماعي وحتويلها اىل
و�سيلة مفيدة تبني وال تهدم

1435

1436

1437

 41فرد

دوره يف الرب امير
هذا الربنامج يبني للمتدرب كيفية اال�ستفادة من �إنتاج وتعلم �صناعة الفيديو وعمل بع�ض
امل�شاريع ال�صغرية للإ�ستفادة منها يف �سوق العمل .

1435

1436

1437

 30فرد

37

ربيعنا مع نفع �أحلى ( يوم مفتوح لأيتام اجلمعية )
برنامج يتيح لأبناء اجلمعية امل�شاركة يف فعالية �إجازة الربيع حلفظ �أوقاتهم بكل نافع ومفيد .

1435

1436

1437

 48فرد

منتجع بالجيو
هذا الربنامج ن�سعى من خالله توثيق ال�شراكة املجتمعية مع مراكز الرتفيه والأن�شطة املختلفة
لإ�سعاد �أبنائنا الأيتام و�أبناء اال�سر الفقرية
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 20فرد

برنامج ال�سمو ( ) 1
ت�سعى اجلمعية م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــالل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الربامج �إىل اكت�شاف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواهب ال�شباب ودعمها
تقنياً ومهنياً
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160فرد

برنامج نحن معكم
ت�سعى اجلمعية م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــالل هذا الربنامج �إىل دمج الأيتام مع الو�سط االجتماعي لتعوي�ضهم
�سند الأبوة وحنانها .
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 15فرد

برنامج �شراكة مع جمعية الثقافة والفنون
هذا الربنامج يعزز ال�شراكة املجتمعية مع بع�ض اجلمعيات الأهلية .
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 50فرد

نادي ابن ماجه ال�صيفي (بال�شراكة مع التعليم)
يهدف هذا الربنامج اىل تعزيز ال�شراكة املجتمعية مع قطاع التعليم حلفظ �أوقات ال�شباب
وا�ستغاللها بكل نافع ومفيد
%26.6
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 11فرد
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 15فرد

برنامج �ألعاب احلكري
هذا الربنامج ن�سعى من خالله �إىل توثيق ال�شراكة املجتمعية مع مراكز الرتفيه والأن�شطة
املختلفة لإ�سعاد �أبنائنا الأيتام و�أبناء الأ�سر الفقرية .
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160فرد

برنامج مالهي ال�شالل
اجلمعية حري�صة على تو�سيع قاعدة ال�شراكة املجتمعية من خالل �إقامة هذه املنا�شط الرتفيهية
مع رجال الأعمال لأنباء وبنات اجلمعية .
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 20فرد

دورة �صناعة الفيديو
يهدف الربنامج �إىل تدريب �أبناء اجلمعية على عمل مناذج يف �صناعة الأفالم و�إخراجها
واحرتاف هذه ال�صناعة لتنفعهم يف حياتهم امل�ستقبلية .
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� 8أفراد

ور�ش عمل لعمل اخلطة الت�شغيلية للجمعية
اجلمعية حري�صة على �أن تكون جميع براجمها وم�شاريعها اخلريية تنفذ من خالل خطة
ت�شغيلية وخطة تنفيذية يتم الإعداد لها مع بداية كل عام .
%30
%0.05
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 15فرد  20فرد  30فرد
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برنامج �سمو ( )2
يهدف الربنامج اىل تعزيز ال�شراكة املجتمعية مع اجلمعيات اخلريية التي ُتعنى برعاية
اجليل وتوجيهم توجيهاً ح�سناً .
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 43فرد

دورة املذيع املتميز
يهدف الربنامج �إىل اكت�شاف مواهب الأيتام من خالل هذه الدورة وتدريبهم لي�صبحوا يف
امل�ستقبل �أحد رواد الإعالم يف التقدمي والإلقاء .
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� 8أفراد

دورة فن جتميل الوجه
نظم الق�سم الن�سائي برناجماً تدريبياً يف فن التجميل وذلك لأ�سر االيتام من خالل امل�شغل
املجهز بكامل التجهيزات يف املقر الن�سائي يف اجلمعية وقد ا�ستفاد منها العديد من الأ�سر .
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 8فتايات

ت�صفيف ال�شعر
نظم الق�سم الن�سائي دروة ت�صفيف ال�شعر للأ�سر امل�ستفيدة من اجلمعية من خالل املعامل
املجهزة يف الق�سم .
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 8فتايات

يوم ترفيهي لأطفال اجلمعية يف االبتدائية  55بنات
�أقام الق�سم الن�سائي باجلمعية برناجماً ترفيهياً لأطفال اجلمعية وذلك لبث املرح والفرح يف
�أعني الأيتام و�أ�سرهم وذلك يف االبتدائية  55بنات بجدة .
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15طفل

اليوم العاملي للطفل بالتعاون مع الرو�ضة  13باحلر�س الوطني
�شارك الق�سم الن�سائي باجلمعية باليوم العاملي للطفل وذلك يف الرو�ضة  13باحلر�س الوطني
بعدد من �أيتام اجلمعية وكان هناك تفاعل كبري من قبل الأيتام وذلك من خالل م�شاركتهم
الفعالة يف امل�سابقات وغريها من الأن�شطة التي نفذت .
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16طفل
وطفلة

دورة اللغة الإجنليزية
نظم الق�سم الن�سائي دورة اللغة الإجنليزية وذلك لأ�سر الأيتام من خالل املعامل جمهزة
بكامل التجيهزات وكان هناك �إقبا ًال كبرياً من �أ�سر الأيتام وغريهم  ،وقد حققت الدورة الهدف
املن�شود ب�إتقان املتدربات ما مت تدريبهن عليه .
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 16فتاه

مبادئ وا�سا�سيات اخلياطة

نظم الق�سم الن�سائي دروة يف مبادئ و�أ�سا�سيات اخلياطة لأ�سر امل�ستفيدة من خدمات اجلمعية
من خالل امل�شغل املجهز بكل التجهيزات رغبة يف ت�أهيل الأ�سر الفقرية يف هذه احلرفة ل�سد
احتياجات الو�سط الن�سائي وتوفري دخل يكفيهم احتياجاتهم .
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 8فتايات

دورة للمقبالت على الزواج
نظم الق�سم الن�سائي دورة للمقبالت على الزواج وذلك للفتيات من الأ�سر امل�ستفيدة
من خدمات اجلمعية  ،وذلك لتهيئتهن للحياة الزوجية وقد ا�ستفاد من ذلك العديد
من املتدربات .
%48
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25فتاه

1437

49فتاه

ت�أهيل �أطفال اال�سر امل�ستفيدة من خدمات اجلمعية (بنني وبنات )
نظم الق�سم الن�سائي دورة لت�أهيل الأطفال من �أبناء الأ�سر  ،ليكونون ب�إذن اهلل رجال
امل�ستقبل و�صناع احلياة .
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46طفل
وطفلة

قاعدة بيانات اك�س�س ()1

نظم الق�سم الن�سائي دورة يف قاعدة البيانات �أك�س�س ( )1لأبناء الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات
اجلمعية من خالل املعامل املجهزة بكافة التجهيزات الالزمة وقد �أتقن املتدربات ما ُقدم لهن
من معلومات نظرية وتطبيقية .
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46فتاه

فن الكرو�شيه
ت�سعى اجلمعية �إىل تعزيز حب هذه احلرفة اليدوية لدى بنات الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات
اجلمعية لتكون �أ�سرة منتجة يف هذا الفن املرغوب لدى الو�سط الن�سائي .
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 12فتاه

كفالة ارملة (  )500ريال �شهريا
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (( ال�ساعي على الأرملة
وامل�سكني كاملجاهد يف �سبيل اهلل �أو القائم الليل ال�صائم النهار )) متفق عليه انطالقاً من
هذا التوجيه النبوي الكرمي �سعت اجلمعية �أن توفري م�صدر دخل لكل �أرملة حمتاجة من
خالل دعم املح�سنني وحمبي اخلري يف بالدنا الغالية .
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� 34أرملة

حملة طفلك �أمانه والتطعيم حماية

نظم الق�سم الن�سائي حملة بعنوان (( طفلك �أمانة والتطعيم حماية )) وذلك بالتعاون مع
املركز ال�صحي بحي الروابي وكان لهذا الربنامج الأثر الكبري يف نفو�س الأ�سر امل�ستفيدة من
خدمات اجلمعية .
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91طفل
وطفلة

حملة حتدي ال�سكري
نظم الق�سم الن�سائي حملة (( حتدي ال�سكري )) وذلك لأ�سر املحتاجة من خالل �إجراء فح�ص
�سريع عن ال�سكري مبقر الق�سم بالتعاون مع املركز ال�صحي بحي الروابي وكان هناك جتاوباً
من بع�ض الأ�سر .
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� 30إمراة

الف�صل الرابع:حتليل التربعات
والإيرادات وامل�صروفات
للعام املايل 2016
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جمعية نفع اخلريية مبحافظة جدة
م�سجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية رقم ()639
منطقة مكة املكرمة  -اململكة العربية ال�سعودية
القوائم املالية وتقرير مراجعي احل�سابات
عن الفرتة من � 14أكتوبر 2015م حتى  31دي�سمرب 2016م
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