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خدماتنا

تكون اكتفاء املرجع ملعلومات العمل اخليري والتنموي في اململكة أن 
.السعودية العربية 

رسالتنا

جمع ودراسة املعلومات املوثقة لتحقيق االكتفاء الذاتي لألسر 
احملتاجة بالشراكة االستراتيجية مع قطاعات اجملتمع وصوال 

.لتنميه مستدامة في منطقة مكة املكرمة

رؤيتنا 

البحث االجتماعي امليداني.

التحليل اإلحصائي والتقارير.

تصميم االستبانات وحتليلها .

البرامج التنموية واملبادرات.



للدورة الرابعةانتخابات مجلس اإلدارة

إغالق باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة استعداداً لعقد االنتخابات 
.      م 2021والتصويت جمللس إدارة جديد خالل شهر سبتمبر 

ً /12بلغ عدد املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الرابعة  ة /عضوا
من مختلف التخصصات والكفاءات التي سيكون لها أكبر األثر في 

.تطوير أعمال اجلمعية 

أعضاء بينما ترشح 9ات من أعضاء اجلمعية العمومية /عدد املرشحني
. من أعضاء اجمللس احلالي 3لعضوية مجلس اإلدارة 



امليداني االجتماعيالبحث 

الدراسات والتقارير

بيانات للتوظيف 

مبحوثةأسرة 107

تقرير عن األسر املبحوثة106

تسليم بيانات توظيف لصاحب 
عمل بهدف التوظيف و التدريب 

.على رأس العمل 

خدماتنا



مشروع مؤسسة جميل األهلية 

خدماتنا

جميلمجتمعمؤسسةمعالتعاونعقدعلىبناءً 
لألسرامليدانياالجتماعيالبحثبهدفاألهلية

منكلفيجميلاللطيفعبدبراتمفيالقاطنة
األولىاملبرةعلىالعملمتفقد،جدةواملكرمةمكة
التقريرتسليمووإعدادجدةمبحافظةالكندرةبحي
.املبرةفيالقاطنةاألسرعناألول



شراكات واتفاقيات 

توقيععع عقععد تعععاون مععع مؤسسععة خطععة وحتليععل 
البحععث خععدمات بهععدف تطععوير DNAللتجععارة

.العملمن خالل األمتته وميكنة االجتماعي امليداني 
املنجزةاالستماراتعددزيادة•
النهائياخملرججودة•
وحتليلهاالبياناتمعاجلةسرعة•
وسريعاعطاء معلومات حتليلية بشكل مختصر •



التدريب وبناء القدرات 

8
موظفات

دورات و ورش العمل

 تقنية اإلدارة احلديثة دورة.
 كتابة التقارير احلديثة اإلدارية دورة

.امللفات وأرشفة
دورة برنامج تصميم االستبانات.
 دورة إعداد التقارير اإلحصائية.
 دورة السكرتارية التنفيذية.



أخبارنا 

بدعوة من سعادة عضو مجلس اإلدارة األستاذة نشوى عبد 
الهادي طاهر ، فريق عمل اجلمعية في غداء عمل مع أعضاء 
مجلس اإلدارة و أعضاء جلنة املستشارين باجلمعية بحضور 

سعادة رئيس اجمللس األستاذة فريدة محمد علي فارسي 
.واملدير التنفيذي للجمعية األستاذة هناء الطويرقي 

عملفريق عمل اجلمعية في غداء 



التطوع

متطوع 22
ذكور4

إناث18

تطوعيةة فرص13

فرص عامة6

مهاريةفرص 4

احترافيةفرص 3

تطوعيةةساع574



كل الشكر واالمتنان ملساهمتكم معنا 
بوقتكم وعلمكم وجهدكم

بامشموسعائشة . أ

اخليريمرام . أ

آل محبوبنبيلة . أ

مزن الشيخ. أ

ريفان األمير. أ

باجمالمحمد . أمحمد حلواني                   . م

العالأبو عبدالستار . هاني الغامدي                    أ. د

أماني العسيري. حنني احلازمي        أ. زاهر           أآل مرمي . أ

ربى احلربي. أ

السريحيإميان . أ

الشمرانيمنى . أ

احلربيشيماء . أ

آمنة حجاي. أ

: اإللكترونيةاألرشفةو اإلدخالخاللمنالرقميالتحولفي

منيرة شاهني. أ

عزيزة برناوي. أ

سلمهبن غال . أ

بن سلمهرفال . أ

رهف الشيخ. أ

:تقدمي االستشارات املتخصصةفي

:التصميم اجلرافيكيفي



اإلجتماعيالتواصل

عدد التغريدات
20

املشاهداتعدد
19.647



كل الشكر واالمتنان لشركاء النجاح 

شركة الربيع السعودية لألغذية احملدودة لدعمها 
كرتون من منتجاتها املتميزة دعما 100اجلمعية بع 

لألسر احملتاجة واملتعففة واملسجلة بقاعدة بيانات 
. اجلمعية 

شركة العيسائي للسيارات وكالء سيارات 
ميتسوبيشي على دعمهم للجمعية بتقدمي خصم 

. امليدانيةمميز لشراء سيارة ألعمال اجلمعية 

شركة نابكو الوطنية على استمرار دعمها للجمعية 
.اجلمعيةمبستلزمات النظافة اخلاصة مبقر 



كل الشكر واالمتنان لشركاء النجاح 




