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خدماتنا

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

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.



خدماتنا

امليداني االجتماعيالبحث 

أسرة مبحوثة177

الدراسات والتقارير

تقرير عن األسر املبحوثة177

بيانات حي بترومني وغليل 
التيالضمانيةوالسعوديةاألسراحتياجاتحصر
التيو،غليلوبترومنياألحياءتقطنكانت

وجدةوسطتطويرمشروعضمناإلزالةشملها
التياألسرأضرارحصرللجنةالبياناتتسليم
االجتماعيةالتنميةمركزوالعشوائياتتقطن
.العالقةذاباجلهاتلربطهمبجدة

732
أسرة سعودية 



مشروع مؤسسة مجتمع جميل األهلية 

خدماتنا

مجتمعمؤسسةمعالتعاونعقدعلىبناء  
امليدانياالجتماعيالبحثبهدفاألهليةجميل
جميلاللطيفعبدمبراتفيالقاطنةلألسر
االنتهاءمتفقد،جدةواملكرمةمكةمنكلفي
الرابعةللمبرةامليدانياالجتماعيالبحثمن

.(املكرونةحيمبرة)جدةمبحافظة
احلاالتدراسات.
املبراتللبياناتاإلحصائيالتحليل.
النهائيالتقريرإصدار.

مبرة حي المكرونة

أسرة 16



مبادرة مستقبل أفضل 
فتاة منقطعة عن التعليم العام 22مبادرة تطوعية استهدفت عدد 

جدة لتحفيزهم للعودة إلى املقاعد الدراسية في محافظة 
، ملستقبل أفضل لهم وألسرهم

.هـ1443مستفيدات ملقاعد الدراسة للعام الدراسي 7عودة

مستفيدات للجمعيات املتخصصة 8توجيه

.على تلمس االحتياجات األخرىبناء 

.مستفيدات في دورات تدريبية5تسجيل

أثر المبادرة على الفئة المستهدفة 



ورشة عمل 

إدارة التغيير نحو العودة لالزدهار

ق منهاا خطة استراتيجية ألربعة أعوام قادمة ينبثوضع 

م ، 2022الخطاااة التلاااويلية والتنليقياااة لاق اااام للعاااام 

ء بإشراف لجنة الحوكمة و المراقبة بجمعية اكتلا

الهدف 

شارك في الورشة عادد ماأ أعءااء الجمعياة العمومياة

كمااااااوجيااااااوجيلعداااااا ج  اااااا  ل ج  اااااا  ج اااااا جلجمعيااااااة اكتلاااااااء 

.  مستشوري جوجذويج الختصوصج

ذات التأثير المباشر على األسواقالتحديات •

.ربحي المحلية والتي تواجه القطاع الوير 

.اعية االجتمللخدمات احتياجاً اللرائح األكثر أهم •

خالل أهم المبادرات أو البرامج الممكأ تقديمها•

القادمةال نوات الخمس 



من ورشة العمل 



فعاليات 

اليوم العاملي للتطوع 
بالتعاون مع جمعية 
عيون جدة و رعاية 

جدة معالي أمني
األستاذ صالح التركي 



شراكات واتفاقيات 
وقعتللتطوعالعاملياليوممعتزامنا

معتعاوناتفاقيةاألهليةاكتفاءجمعية
بهدفجدةبربجمعيةالتطوعيالبرنادي

فياخلبراتتبادلوالطرفنيبنيالتعاون
.التطوعيةالفرقواملتطوعنيمجال

رئيس نادي البر التطوعي 
حسني بن شهران / أ

املدير التنفيذي 
الطويرقيهناء / أ



التدريب وبناء القدرات 
دورة املدير التنفيذي 

دورة االستثمار االجتماعي 
دورة أخصائي احلوكمة   
دورة الباحث االجتماعي  

بأكادميية الفوزان لتطوير قيادات املؤسسات 
القطاع الغير ربحي في 



املهندس أسامة صدقة أبو زيد 

األستاذة أريج حسن فيدة 

أعضاء جمعية عمومية تشرفنا بانضمامهم  

جتديد العضوية
أعضاء 10



التطوع

متطوع 30
ذكور6

إناث24

تطوعيةة فرص16

فرص عامة7

مهاريةفرص 5

احترافيةفرصة 4

تطوعيةةساع538



اإلجتماعيالتواصل
عدد التغريدات

25

املشاهداتعدد
8106



كل الشكر واالمتنان ملساهمتكم معنا 
بوقتكم وعلمكم وجهدكم

محمد آل عبدالرحيم. أ

اخلاشباشراق 

منى السقاف

خلود السلمي

باهوينيأبرار 

ماجد السويد

أفنان فلمبان

عبد اهلل الشهري

سلمان احلربي

دينا عبد السميع

دعاء ناظر. م

املريحنان . أ

رغد راعي

عواطف بغلف

أسماء الزهراني

نوف الشهراني

القرنيأماني 

الشريفروان 

اخلماشبدور 

الغامديروان 

جمبيإميان 

الكعكيمشاعل 

منى القدسي

هدى الهذلي

هند سندي

اليحينوال 

اجلابرباوزيرمها 

جوزاء اليعقوب



كل الشكر واالمتنان لشركاء النجاح 



م 2022في التقرير الربعي األول للعام 

م و انتخابات مجلس اإلدارة 2020اجلمعية العمومية للعام 

إعالن التشكيل اجلديد جمللس اإلدارة للدورة القادمة

إعالن التشكيل اجلديد للجان املؤقتة والدائمة 




