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م( ي رم نزلٍ)ت لم ةٍل ي ل داخ ةٍال ي ن ك س ةٍال ئ ي ب ينٍال حس ةت مرمم ةٍال ي ن ك س داتٍال وح ددٍال نزل3444ع مٍم ي رم ت مشروٍع

امل( يثٍك أث نزلٍ)ٍت لم ةٍل ي ل داخ ةٍال ي ن ك س ةٍال ئ ي ب ينٍال حس ةت ث مؤث ةٍال ي ن ك س داتٍال وح ددٍال تاج3555ٍع نزلٍمح يثٍم أث ت مشروٍع

هزة( يرٍاج وف نزلٍ)ٍت لم ةٍل ي ل داخ ةٍال ي ن ك س ةٍال ئ ي ب ينٍال حس هزةت ددٍاألج ة10101010ٍع ي نزل هزةٍم يرٍاج وف ت مشروٍع

حي ال ةٍب ي عمران ةٍال ئ ي ب ينٍال حس حيت ينٍال حس ددٍمشاريعٍت حي1111ع ينٍال حس ت مشروٍع

مشروع ملعب الحي)تجهيز مالعب مصغرة رياضية( 1111

مشروع مكتبة الحي)صندوق الكتب(1111

ة درس لم ةٍل ي عمران ةٍال ئ ي ب ينٍال حس نهات ي س مٍتٍح تيٍت دارسٍال م ددٍال ة1111ٍع درس مٍم ي رم ت مشروٍع

م ي تعل لٍال ةٍوسائ ئ ي ه مت ي تعل لٍال ةٍوسائ ئ ي ه ددٍمشاريعٍت يزها1111ع جه ةٍوت درس يثٍم أث ت مشروٍع

مواهب تشافٍال مواهباك تشافٍال ةاك ف تش ك م مواهبٍال ددٍال اء(10101010ع هرب ة-ك وي َلءٍب ةٍ-ط باك ة(_س دوي ي مالٍال يٍ)االع تيٍف ب تشفٍموه اك

مواهب ةٍال ةرعاي ف تش ك م مواهبٍال ةٍال ي نم تضانهات مٍاح تيٍت مواهبٍال ددٍال ة3333ع ب موه رٍال تطوي قاءاتٍل ملٍول محاضراتٍوورٍشع

مواهب ثماٍرال ت مواهبس ثماٍرال ت س ثمرةمشاريعٍا ت مس مواهبٍال ددٍال ين3333ع لموهوب فيٍل مٍصي ي مخ

ة ي تطوع تخصصاتٍال ددٍال ثمر5555ع ت س كٍا علم ب مشروٍع

د را ينٍاف تطوع م ددٍال نا20202020ع طوعٍمع ت مشروٍع

ة ي تطوع فرقٍال ددٍال فرق5101010ع ةٍمعٍال شراك ال مشروٍع

طوعت تيٍت هاتٍال ددٍج مؤسسات5152025ع ٍٍمعٍال ة ي تمع مج ةٍال شراك ال مشروٍع

ين تطوع لم ةٍل ي يل تاه برامجٍال ددٍال 2222ع

م يله أه مٍت نٍت ذي ينٍال تطوع م ددٍال 20202020ع

ة مشارك هٍوال ي توج ةال ي جمع ذٍمشاريعٍوبرامجٍال ي ف ن يٍت ةٍف مشارك ةال ي تطوع فرصٍل ددٍال ع

ات شراك ددٍال 10203040ع

برامج ل اتٍل شراك ةٍال ي غط ةٍت ب س 30455560ن

ةٍ م قائ اتٍال شراك يلٍال فع ةت فاعل اتٍال شراك ددٍال 57810ع

التطوع المستدام : العمل على استقطاب المتطوعين 

وتأهيلهم الستثمار طاقتهم للممساهمة في تحقيق اهداف 

الجمعية

بناء الشراكات الفاعلة مع مؤسسات القطاعات الثالثة لتنفيذ اعمال الجمعية ولتحقيق األهداف 

المشتركة

يل تأه دريبٍوال ت ال

قطاب ت س اال

ة د دي اتٍج نٍشراك كوي ت

ين تطوع م رٍمهاراٍتال طوي ةٍوت ي نم ت

ين تطوع م قطابٍال ت س ا

جامعات ةٍمعٍال شراك ال مشروٍع

م ى2023ٍ 2020ٍٍال ترة ف ل دةٍل يونٍج ةٍع ي جمع ةٍل ي يج ترات س ةٍاال خط ال

عمل جالٍال م

نها ي حس مٍت تيٍت قٍال مراف ددٍال ع

م ي تعل ةٍال ئ ي ينٍب حس ت

تحسين البيئة السكنية

رؤية 

الجمعية : 

اسر تعيش 

في بيئة 

محسنة يبنيها 

الموهوبون 

والمتطوعون 

برعاية 

الشركاء

رعاية االسر: تحسين جودة حياة افراد االسرة من خالل 

االرتقاء بالحي السكني وتحسين بيئة التعلم

رعاية المواهب : العمل على اكتشاف المواهب عند أبناء االسر 

المستفيدة وننميتها باتاحة الفرص لهم بالمشاركة في أنشطة 

الجمعية ليستثمروا مواهبهم مستقبال

تحسين المرافق الخدمية بالحي

كن تم م تطوعٍال م رنامجٍال ب

مؤشر ال
بادرات م ال

مؤشرات ال

مؤشر ةٍال م ي ق يجي ترات س دفٍاال ه ال
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الفرص التهديدات

SW
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الداخلية
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الخارجية
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.المناسباتٍلتسهيلٍسيرٍالعمل
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المستهدفٍفيٍالخطة

اإلنجاز

:والعمرانيةالسكنيةالبيئةتحسين
نيالسكبالحياالرتقاءخَللمناالسرةافرادحياةجودةتحسين

.التعلمبيئةوتحسين

ترميمه

(ٍلداخليةتحسينٍالبيئةٍالسكنيةٍا)

33

%

منازل3

:االنجازات

:الهدفٍاألولٍ

نسبةٍاالنجاز

منزل1

.ٍعدمٍوجودٍدخلٍماديٍللصرفٍعلىٍمكتبٍالجمعيةاالسباب



المستهدفٍفيٍالخطة

اإلنجاز

السَللٍالغذائيةٍ

250

%

.لمٍتكنٍضمنٍأهدافٍالجمعيةٍاالستراتيجية

نسبةٍاالنجاز

اسرةٍخَلل1100ٍاسرةٍمسجلةٍسابقاٍولكنٍتمتٍمساعدة250ٍكانتٍ

.ٍٍازمةٍكورونا

لكثيرٍمنٍتعطلٍاعمالٍالفقراءٍوٍالمتعففينٍبسببٍالجائحةٍوالزالتٍااالسباب

.االسرٍتعانيٍوتطلبٍالمساعدة



المستهدفٍفيٍالخطة

اإلنجاز

مبادرةٍالتأهيلٍالحضري

14لكيلوٍ

0%

ستبدالهٍتمٍالغاءٍالمبادرةٍبناًءٍعلىٍتوجيهٍاألمانةٍلهدمٍالحيٍوسيتمٍا

.2021بحيٍالنسيمٍأوٍقريةٍالبيضاءٍلعامٍ

نسبةٍاالنجاز

.توجيهٍاألمانةٍلهدمٍالحياالسباب



المستهدفٍفيٍالخطة

جدارياتٍفنٍجدةاإلنجاز

33%

وٍاخذتٍتمٍالتنسيقٍمعٍاألمانةٍوالمحافظةٍلتحسينٍالمشهدٍالبصريٍفيٍجدة

.الجمعيةٍقصبٍالسبقٍفيٍهاتينٍالمبادرتين

نسبةٍاالنجاز

.جداريات7

.2020جدارياتٍفيٍعام7ٍتمٍتنفيذٍعددٍاالسباب

ممشىٍالكورنيش



المستهدفٍفيٍالخطة

اإلنجاز

مسابقةٍجداريةٍالوطن

موهوبين3

نسبةٍاالنجاز

3ارةٍعنٍتمٍعملٍمسابقةٍللتعبيرٍعنٍالحبٍللوطنٍوتقديمٍجوائزٍعباالسباب

.أجهزةٍلوحيةٍللموهوبينٍفيٍالرسم

موهوبين3

100

%

:ٍٍرعايةٍالموهوبين
يةٍالعملٍعلىٍاكتشافٍالمواهبٍبإتاحةٍالفرصٍلهمٍبالمشاركةٍفيٍأنشطةٍالجمع

.ليستثمروٍمواهبهمٍمستقبَلٍ

:االنجازات

:الهدفٍالثانيٍ



المستهدفٍفيٍالخطة

اإلنجاز

فريقٍلكٍتُقت

حاالت10

نسبةٍاالنجاز

نسيقٍوٍالتاالسترخائيكفيفٍوكفيفةٍلعملٍالمساج20ٍتبنىٍتدريبٍاالسباب

.ٍٍلمنحهمٍموقعٍفيٍالمولٍلكسبٍالرزق

كفيفٍوكفيفة20

200

%



المستهدفٍفيٍالخطة

اإلنجاز

اليومٍالسعوديٍالعالميٍللتطوعٍ

.جهاتٍمشاركة5

نسبةٍاالنجاز

جمعية33ٍتمٍتنفيذٍملتقىٍللتطوعٍبرعايةٍمعاليٍاألمينٍوٍمشاركةٍاالسباب

.وفريقٍتطوعي

.جهةٍمشاركة33

600

%

:التطوعٍالمستدام
دافٍالعملٍعلىٍاستقطابٍالمتطوعينٍوتأهيلهمٍالستثمارٍطاقتهمٍللمساهمةٍفيٍتحققٍأه

.الجمعية

:االنجازات

:الهدفٍالثالثٍ



المستهدفٍفيٍالخطة

اإلنجاز

الفرصٍالتطوعيةٍعلىٍمنصةٍ
العملٍالتطوعيٍ

.متطوع20استقطبٍ

نسبةٍاالنجاز

عنٍتمٍالتسجيلٍفيٍمنصةٍالعملٍالتطوعيٍٍٍٍوٍإعطاءٍفكرةٍكاملةاالسباب

.متطوعٍفيٍالجمعية83أنشطةٍالجمعيةٍوسجلٍعددٍ

.متطوع83تمٍاستقطابٍ

400

%



المستهدفٍفيٍالخطة

اإلنجاز

تدريبٍالمتطوعين

.متطوع20تدريبٍ

نسبةٍاالنجاز

ادرٍالدخلٍوٍتمٍتنفيذٍعددٍمنٍالدوراتٍالتدريبيةٍمنهاٍكيفيةٍتنويعٍمصاالسباب

.األهدافٍاإلنمائيةٍلألممٍالمتحدة

.متطوعٍتمٍتدريبهم43فرصهٍتطوعية11ٍ

200

%



.اتفاقياتٍشراكة10المستهدفٍفيٍالخطة

120نسبةٍاالنجاز

%

بناءٍالشراكاتٍ
.مشتركةٍالفاعلةٍمعٍمؤسساتٍالقطاعاتٍالثَلثةٍلتنفيذٍأعمالٍالجمعيةٍولتحقيقٍاألهدافٍال

:االنجازات

:الهدفٍالرابعٍ

:الشراكات

جميلحياةمؤسسة–جدةمحافظةأمانة–جدةمحافظة

طبقطَلل.دمركز–األولىالنسائيةالجمعية–الخيرية

لسَلمارسلفريق–الصحةوزارة–االندلسيةمستشفى–

الرفادةلجنة-زمزمجمعية–التطوعسفراءجمعية–

.والسقاية

المبادراتٍالتوعويةٍ
ةٍمبادرةٍالتوعيةٍبسرطانٍالرئ

جمعيةٍكفى

ديٍمبادرةٍالتوعيةٍبسرطانٍالث

قطبٍالطبي.ٍمركزٍد

التوعيةٍبهشاشةٍالعظام

مستشفىٍاالندلسيةٍٍ



0%

:ٍٍاالستدامةٍالمالية
.لمٍيتمٍالعملٍعلىٍهذاٍالهدفٍبالرغمٍمنٍأنهٍمنٍأهمٍاألهدافٍاالستراتيجية

يوجدال:االنجازات

:الهدفٍالخامسٍ

المستهدفٍفيٍالخطة

اإلنجاز

نسبةٍاالنجاز

الوصف

.الٍيوجد

.انشاءٍوقف

.التأثرٍبماٍجاءٍفيٍنقاطٍالضعفٍفيٍالهيكلٍالرباعي



:التدفقاتٍالمالية

.ٍٍلمٍيتمٍصرفٍأيٍمبالغٍماديةٍمنٍوزارةٍالمواردٍللجمعياتٍنظراٍألزمةٍكورونا

:االنجازات

:الهدفٍالسادسٍ

الهدف جهة االحتياج نوعية التبرع المبلغ المتبرع

ايجارٍالمقر الجمعية عيني 250.000 انسٍصيرفي/ٍم

مصروفاتٍمتنوعة = نقدي 137.000 =

تجديدٍالمقر = عيني 50.000 =

اكمالٍمتطلباتٍالمقر = نقدي 40.000 =

سَللٍغذائية اسرٍالجمعية عيني 50.000 =

جدارياتٍفنٍجدة االمانة عيني 210.000 =

سَللٍغذائية اسرٍالجمعية عيني 117.000 احمدٍباعشن/ٍا

شريفة/ترميمةٍ اسرٍالجمعية نقدي 21.250 =

عَلج/ٍسدادٍكهرباء سدادٍفواتيرٍحاالت نقدي 7320 =

أجهزةٍكمبيوتر الجمعية عيني 7500 عبدٍهللاٍبنٍالدن/ٍا

بروجكتور الجمعية نقدي 5000 عبدٍهللاٍباخشب/ا

ستائر الجمعية نقدي 2500 مالكٍغزاوي/ا

مكينةٍقهوة الجمعية عيني 700 ريمٍصبان/د

ترميمة اسرٍالجمعية نقدي 103.000 مةتبرعاتٍلبادرةٍترمي

لاير1.001.270=ٍاإلجماليٍ



2020أبرزٍإنجازاتٍ

مالحظات الحالي السابق االنجازات

أحمدٍالنوري/ٍتكريمٍا مميزةٍوتثيرٍاعجابٍالمتلقين الٍتدلٍعلىٍعملٍالجمعية تغييرٍالهوية

تحديدٍهدفٍالجمعية الٍيوجد "مجتمعناٍمسؤوليتنا"إضافةٍشعارٍ

الٍزلناٍبحاجةٍإلصدارٍفلمٍأوٍ

اكثر
يةٍكروتٍشخص–هوياتٍ–نشراتٍ–طباعةٍكتيبٍ

مكعبات-منصةٍتعريفيةٍ–

يوجدٍنشرة إصدارٍمطبوعاتٍالجمعية

لالٍزالٍعددٍكبيرٍبحاجةٍللسَل اسرةٍتمٍتزويدهاٍبالسَللٍالغذائية1100 أسرةٍمسجلةٍولمٍتتلقىٍدعم250 دعمٍاالسرٍالمتعففة

شراكةٍقويةٍوٍمميزة نٍاللقاءٍمعٍصاحبٍالسموٍالملكيٍاألميرٍمشعلٍب

ماجدٍمحافظٍجدةٍووعدٍبرعايةٍثَلثةٍفعالياتٍ

ةٍللجمعيةٍوتكوينٍلجنةٍبرئاسةٍوكيلٍالمحافظ

الٍيوجدٍشراكاتٍحكومية الشراكةٍمعٍالمحافظة

شراكةٍقويةٍوٍمميزة ةٍوالثالثةٍتمٍتنفيذٍفعاليتينٍبرعايةٍمعاليٍأمينٍجد

والرابعةٍوالخامسةٍتحتٍالتنفيذ

= الشراكةٍمعٍأمانةٍجدة

اٍبدايةٍالخيرٍوٍيوجدٍحالي

عقدٍآخرٍتحتٍاإلعداد

شراكةٍمميزةٍولهاٍمردودٍماديٍبإذنٍهللا الٍيوجدٍشراكاتٍذاتٍمردودٍمادي الشراكةٍمعٍعددٍمنٍالجهاتٍوأهمهاٍ

مؤسسةٍحياةٍالخيرية

سيتمٍعملٍمؤتمرٍصحفي

قريباٍبرعايةٍسموٍنائب

المحافظ

خبرٍعنٍمبادراتٍالجمعية100ٍٍتمٍنشرٍأكثرٍمنٍٍ

جداريةٍ)فيٍمختلفٍالصحفٍالورقيةٍوٍااللكترونيةٍ

يةٍجدار–يومٍالتطوعٍالعالميٍوالسعوديٍ–الوطنٍ

(لغةٍالضادٍ

ضعفٍفيٍاإلعَلم عددٍإقامةٍفعالياتٍكبيرةٍبالمشاركةٍمع

منٍالجهاتٍوكانٍلهاٍصدىٍإعَلميٍ

مميز



2020تابعٍأبرزٍإنجازات

مالحظات الحالي السابق االنجازات

ةاستمرارٍالتركيزٍعلىٍالمبادر الجمعيةٍالوحيدةٍفيٍجدةٍ الٍيوجدٍماٍيميزٍالجمعية مبادرةٍترميمةٍ

نحتاجٍإضافاتٍأخرى مميزٍوبهٍكاملٍمتطلباتٍالوزارة عادي الموقعٍاإللكتروني

بحاجةٍالىٍتعيينٍمختص بسيط ضعيفٍجدا وسائلٍالتواصلٍاالجتماعي

المطلوبٍحملةٍتبرعات 4751تفعيلٍرقمٍ الٍيوجد SMSتفعيلٍرقمٍ

تجديدٍجميعٍاألنظمةٍوٍإكمالٍالنموذجٍالشامل أنظمةٍقديمة كتابةٍأنظمةٍالجمعية

عبدٍهللاٍباخشب/ٍا أحدٍالمشاريعٍاالستثماريةٍذاتٍالمردودٍالمادي الٍيوجدٍعَلقة منٍتكليفٍالجمعيةٍبإقامةٍمسارٍللدرجات

قبلٍصاحبٍالسموٍالملكيٍمحافظٍجدة

ماحٍفيٍحالٍصدورٍتعليماتٍبالس

بذلكٍمنٍقبلٍوليٍاالمر
ةٍلتنفيذٍتمٍالتنسيقٍالمبدئيٍمعٍلجنةٍالرفادةٍوالسقاي

مبادراتٍالسقياٍوٍالفطورٍالرمضانيٍلهذاٍالعامٍ

بمشيئةٍهللا

- ةٍتكريمٍالجمعيةٍمنٍقبلٍأمارةٍمنطقةٍمك

المكرمةٍ

"اآلتي أمجل" بإذن اهلل  ثم دعمكم 


