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%30:اإلنجازنسبةمنزل20ترميمعلىجميلحياةمؤسسةمعاالتفاقتم

.الجمعيةمكتبعلىللصرفماديدخلوجودعدم:األسباب

( تحسين البيئة السكنية الداخلية)ترميمه 



.  اسرة خالل ازمة كورونا1100تمت مساعدة 

السالل الغذائية 



بمشروعي ممشى الكورنيش و جداريات فن جدة 14تم استبدال مشروع كيلو 

14مبادرة التأهيل الحضري لكيلو 

توجيه األمانة لهدم الحي: األسباب 



د مبادرة ممشى األلوان وجداريات فن جدة تم التنسيق مع األمانة والمحافظة لتحسين المشه

جداريات 7البصري في جدة و اخذت الجمعية قصب السبق في هاتين المبادرتين وتم تنفيذ عدد 



.أجهزة لوحية للموهوبين في الرسم3تم عمل مسابقة للتعبير عن حب للوطن وتقديم جوائز عبارة عن 

مسابقة جدارية الوطن



كفيف وكفيفة لعمل المساج االسترخائي و التنسيق20تبنى تدريب 

.  لمنحهم موقع في المول لكسب الرزق

فريق لك ُتقت



اليوم السعودي العالمي للتطوع 

.جمعية وفريق تطوعي33تم تنفيذ ملتقى للتطوع برعاية معالي األمين و مشاركة 



تم التسجيل في منصة العمل التطوعي و إعطاء فكرة كاملة 

.متــطوع في الجمـــعية83عن أنشطة الجمعية وســجل عدد 



تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية منها كيفية تنويع مصادر الدخل و األهــــداف

فرصة تطوعية11متطوع وفتح عدد 43وتم تدريب عدد . اإلنمائية لألمم المتحدة



الشراكاتبناء
.المشتركةاألهدافولتحقيقالجمعيةأعماللتنفيذالثالثةالقطاعاتمؤسساتمعالفاعلة

:الشراكات

األولىالنسائيةالجمعية–الخيريةجميلحياةمؤسسة–جدةمحافظةأمانة–جدةمحافظة

سفراءجمعية–السالمرسلفريق–الصحةوزارة–االندلسيةمستشفى–قطبطالل.دمركز

.والسقايةالرفادةلجنة-زمزمجمعية–التطوع

مبادرة التوعية بسرطان المبادرات التوعوية 

الرئة جمعية كفى

مبادرة التوعية بسرطان الثدي

قطب الطبي. مركز د

التوعية بهشاشة العظام

مستشفى االندلسية  



:التدفقات المالية

.  لم يتم صرف أي مبالغ مادية من وزارة الموارد للجمعيات نظرا ألزمة كورونا

الهدف جهة االحتياج نوعية التبرع المبلغ المتبرع

ايجار المقر الجمعية عيني 250.000 انس صيرفي/ م

مصروفات متنوعة = نقدي 137.000 =

تجديد المقر = عيني 50.000 =

اكمال متطلبات 

المقر

= نقدي 40.000 =

سالل غذائية اسر الجمعية عيني 50.000 =

جداريات فن جدة االمانة عيني 210.000 =

سالل غذائية اسر الجمعية عيني 117.000 احمد باعشن/ ا

شريفة/ترميمة  اسر الجمعية نقدي 21.250 =

عالج/ سداد كهرباء سداد فواتير حاالت نقدي 7320 =

أجهزة كمبيوتر الجمعية عيني 7500 عبد اهلل بن الدن/ ا

بروجكتور الجمعية نقدي 5000 عبد اهلل باخشب/ا

ستائر الجمعية نقدي 2500 مالك غزاوي/ا

مكينة قهوة الجمعية عيني 700 ريم صبان/د

ترميمة اسر الجمعية نقدي 103.000 مةتبرعات لبادرة ترمي
لاير1.001.270= اإلجمالي 



2020أبرز إنجازات 

مالحظات الحالي السابق االنجازات

أحمد النوري/ تكريم ا مميزة وتثير اعجاب المتلقين ال تدل على عمل الجمعية تغيير الهوية

تحديد هدف الجمعية ال يوجد "مجتمعنا مسؤوليتنا"إضافة شعار 

ال زلنا بحاجة إلصدار فلم أو 

اكثر
كروت –هويات –نشرات –طباعة كتيب 

مكعبات-منصة تعريفية –شخصية 

يوجد نشرة إصدار مطبوعات الجمعية

لال زال عدد كبير بحاجة للسال اسرة تم تزويدها بالسالل الغذائية1100 أسرة مسجلة ولم تتلقى دعم250 دعم االسر المتعففة

شراكة قوية و مميزة اللقاء مع صاحب السمو الملكي األمير مشعل

بن ماجد محافظ جدة ووعد برعاية ثالثة 

ل فعاليات للجمعية وتكوين لجنة برئاسة وكي

المحافظة 

ال يوجد شراكات حكومية الشراكة مع المحافظة

شراكة قوية و مميزة تم تنفيذ فعاليتين برعاية معالي أمين جدة

والثالثة والرابعة والخامسة تحت التنفيذ

= الشراكة مع أمانة جدة

ا بداية الخير و يوجد حالي

عقد آخر تحت اإلعداد

شراكة مميزة ولها مردود مادي بإذن اهلل ال يوجد شراكات ذات مردود مادي الشراكة مع عدد من الجهات 

وأهمها مؤسسة حياة الخيرية

سيتم عمل مؤتمر صحفي

قريبا برعاية سمو نائب 

المحافظ

خبر عن مبادرات 100تم نشر أكثر من  

الجمعية  في مختلف الصحف الورقية و 

يوم التطوع –جدارية الوطن )االلكترونية 

(جدارية لغة الضاد –العالمي والسعودي 

ضعف في اإلعالم ع إقامة فعاليات كبيرة بالمشاركة م

عدد من الجهات وكان لها صدى 

إعالمي مميز



2020تابع أبرز إنجازات

مالحظات الحالي السابق االنجازات

استمرار التركيز على المبادرة الجمعية الوحيدة في جدة  ةال يوجد ما يميز الجمعي مبادرة ترميمة 

نحتاج إضافات أخرى مميز وبه كامل متطلبات الوزارة عادي الموقع اإللكتروني

بحاجة الى تعيين مختص بسيط ضعيف جدا وسائل التواصل االجتماعي

المطلوب حملة تبرعات 4751تفعيل رقم  ال يوجد SMSتفعيل رقم 

تجديد جميع األنظمة و إكمال النموذج الشامل أنظمة قديمة كتابة أنظمة الجمعية

عبد اهلل باخشب/ ا أحد المشاريع االستثمارية ذات المردود المادي ال يوجد عالقة ات تكليف الجمعية بإقامة مسار للدرج

من قبل صاحب السمو الملكي 

محافظ جدة

في حال صدور تعليمات 

بالسماح بذلك من قبل ولي 

االمر

تم التنسيق المبدئي مع لجنة الرفادة والسقاية لتنفيذ

مبادرات السقيا و الفطور الرمضاني لهذا العام بمشيئة اهلل

- تكريم الجمعية من قبل أمارة 

منطقة مكة المكرمة 

ت يحتاج الى زيادة في التعديال بسيط  ضعيف جدا  ة ترميم مقر جمعية عيون جدة الخيري

"اآلتي أجمل" بإذن اهلل  ثم دعمكم 


