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:النشأة

رجمعيةانشئت يةمض  ربالقديحاالجتماعيةللخدماتالخير  
 
تسجيلهارتم.هـ1387عامرمضان5ف

ر(9)رقمتحت(آنذاك)االجتماعيةوالتنميةالعملوزارةلدىرسميار  
 
رجمادى1ف  

.هـ1389الثان 

.جتماعيةاالروالتنميةالعملوزارةمنمعتمدةأساسيةنظامالئحةضوءعىلالمباركعطاؤهاراستمرر

:الرسالة

المعوزينوروااليتامواالراملوالمساكير رللفقراءالرعايةتقديمهورجمعيتنارمهامأوىلبأننؤمن

ينمعللتواصلونسىع رالوطنهذارومؤسساتأفرادرمنالخير رلتالالزمةالمواردرلتوفير مهامسيير

خدمةفررتوركمارالمواردرهذهمنجزء رتوفررخدميةوراستثماريةمشاريــــعمنبهتقوممارورالجمعية

ة .المجتمعورلألفرادرمتمير 

 :الرؤيا

ررائدةجمعية  
ربتكافلهمتمير رمجتمعلبناءخدماتهارف  رهوعيوراالقتصاديمستواهوراالجتماع   

رورالثقاف  .الصح 

مقدمةرعنرالجمعية



:األهداف

العالجبرامجوتوفيرالمحتاجةلألسروالصحيالسكنيالمعيشيالمستوىرفعفيلمساهمةا.1

.المجاني

دوراتإقامةووالجامعيةالمدرسيةالمساعداتبتقديمللمجتمعوالثقافيالتعليميالمستوىرفع.2

.االسرةشؤونوتنظيموالتربيةالذاتيالتطوير

.الروضةبرامجطريقعناألطفاللرعايةاألساسيةالخدماتتوفير.3

لرعايةايستحقونممنحكمهمفيومنوااليتامالخاصةاالحتياجاتلذويإيوائيةخدماتتقديم.4

.الدائمة

.القطيفبمحافظةالمكفوفينرعايةمركزعبرالبصرمكفوفيفئةرعاية.5

مقدمةرعنرالجمعية



كلمةرمجلسراالدارة



السادة ممثلي وزارة العمل والتنمية االجتماعية سعادة األستاذ ناصر العلي واألستاذ نضال الشماسي واألستاذ 

الشاخوريعادل الفردان واألستاذ أشرف 

أصحاب السعادة رؤساء الجمعيات الخيرية بمحافظة القطيف

اخواني واخواتي أعضاء الجمعية العمومية

اخواني الضيوف

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

.لسالمجأعضاءاخوانيعننيابةالمجلسكلمةوألقيالخيرية،مضرجمعيةإدارةلمجلسممثالأمامكمالوقوفلييطيب

فياراتهاومسالجمعيةمستقبلستحددالتيالمهمةالجلسةهذهفيالفاعلةلمشاركتكمممتنونوأناالمجلسأعضاءاخواني

.القادمةاألربعالسنوات

مباركة،الالجلسةهذهالىالخيريةمضرجمعيةادارةمجلسدعا،”واعدمجلس  بانتخابلتشاركبصمتكضع“شعارتحت

علىوالعمله،اليتتطلعونماالىأعمالهاوتسييرجديدةلدورةالجمعيةلقيادةجديدإدارةمجلسانتخاببرنامجهايتضمنالتي

.المراتبأعلىالىومشاريعهاوأنشطتهاوخدماتهاببرامجهاالرقي

،هـ١٤٤٠األولىجمادىمنعشرالثامنفيالترشحعنباإلعالنبدأتمراحل،بعدةاالنتخاباتلهذهاإلعدادمروقد

صنعفيالمشاركةأجلمنترشح“عنوانتحتاإلدارةمجلسلعضويةالترشحالىالعاملينالجمعيةأعضاءجميعودعوة

معالتواصلمهمةاليهوأوكلعملفريقالمجلسكّونثمهـ،١٤٤٠رمضانمنالثانيفيالدعوةوُكِرَرت،”القرار

.الجديدللمجلسالترشحعلىوتشجيعهمالعامليناألعضاء

كلمةرمجلسراالدارة



هموملتداولعضًوا،١٢٢فيهوشاركالترشحملتقىُعِقدهـ،١٤٤٠لعامالمباركرمضانشهرمنعشرالثانيوفي

العملبتطويرىتعنجيدةبتوصياتالملتقىوخرجبها،تمرالتيوالمصاعبوالتحدياتبالترشح،المتعلقةالجمعيةوشؤون

وضرورةجتمعالمفيالتطوعثقافةتعزيزعلىالتأكيدرأسهاعلىوجاءخاص،بشكلبالجمعيةوالعملعامبشكلاالجتماعي

اإلدارةمجلسفرغليتالجمعية،فيالتنفيذيالعملإلدارةإداريةكفاءاتتوظيفالىاضافةالشابة،بالطاقاتالجمعيةلجانرفد

.االستثماريةالمشاريعوأداءاللجانعملعلىواإلشرافاالستراتيجية،الخططوضعالى

وتمن،العاملياألعضاءمنكافعددتقدماإلدارة،مجلسدورمعوتكاملهاالعملفريقجهودلتظافرونتيجةذلك،إثرعلى

خبراتهمتنوعتعضوا،١٩ترشحعلىبدورهاوافقتالتياالجتماعية،والتنميةالعملوزارةمقامالىأسمائهمرفع

السابعالعددوفيخاص،كتيبفيالذاتيةوسيرهمالمترشحينأسماءالجمعيةنشرتوقد.االجتماعيوحضورهموتخصصاتهم

الجمعيةقناةوعلىاالجتماعيالتواصلمواقععلىحساباتهاوفي،”خيركمنبضمضرخيرية“الشهريةالنشرةمنوالعشرين

.اليوتيوبعلى

تعريفلمتكامالبرنامجاأقامالجمعية،فيواستدامتهاالخبرةوتوطينالمعرفةنقلعلىالحالياإلدارةمجلسمنوحرصا

ولن.تثماريةاالسومشاريعهاالجمعيةلجانفيبهاالمعمولاليوميالتشغيلوضوابطواجراءاتالجمعيةلجانعلىالمترشحين

والمجلسليالحاللمجلسمشتركةجلسةفيوالتسلمالتسليماجراءاتتبدأأنالمخططفمنالبرنامج،هذاعلىاألمريتوقف

.المشورةوتقديمالقادمةاإلدارةمساندةفيالحاليوناألعضاءوسيستمرالمنتخب،

:اخواني وأخواتي أعضاء وعضوات الجمعية

في هذه الليلة، ينهي المجلس الحالي دورته التي استمرت ألكثر من اربع سنوات، مضت بحلوها ومرها، وبصعوباتها ولذاتها، 

نجاحات المجلس ما كانت اال بتوفيق من هللا عز وجل وبمساندتكم ودعمكم لنا، وإخفاقاته كانت نتيجة . وبنجاحاتها وإخفاقاتها

لعفو عن ، ونسأله اتوفيقاتهفالشكر هلل على . قصورنا في أغلبها وتقصيرنا في بعضها، رغم اجتهادنا في الوصول لنتائج أفضل

.تقصيرنا

كلمةرمجلسراالدارة



افلةنومندورها،أداءمنلتمكينهاوالمعنويالماديدعمكماستمرارجميعاعليناحقهاومنجمعيتكم،-األخوةأيها-الجمعية

والرؤىباألفكارورفدهمعهالمعنويةوقفتكماستمرارعبرالثقيلةمهمتهفيمساندتكمالىبحاجةهوالمنتخبالمجلسأنالقول

مقرفيلهمالزياراتتكثيفالىالحاجةأمسفيالمنتخبالمجلسأعضاءسيكون.بأدائهترقىالتيوالنصائحوالمالحظات

.القادملسهامجفيهللاهللاجمعيتكم،فيهللافاهلل.معهمالجادةبوقفتكموعمليامادياوإشعارهممعنوياتهملتعزيزاإلدارة،

اليالحالمجلستوصيةعليكمأطرحالمنطلقهذاومنماديا،ولجانهابرامجهاومساندةدعمهاجميعاعليناالجمعيةحقومن

تساهموسوف.التوصيةهذهعلىالموافقةوآملرياال،٣٦٠الىلاير٢٤٠منالعاملينلألعضاءالسنوياالشتراكبرفع

نهايةحتىاالشتراكاتاجماليعلىاستنادا٪ ١٢يعادلبماالسنويةاالشتراكاتاجماليارتفاعفيالتوصيةهذهعلىموافقتكم

.رياال٤٧١٨٤٤بلغتالتينوفمبرشهر

وإمارةاالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةفيممثلةالشريفينالحرمينخادملحكومةالجزيلبالشكرأتقدمكلمتي،اختتمأنوقبل

القطيف،ةمحافظمحافظسعادةرأسهاوعلىالقطيفومحافظةالمنطقةفيالحكوميةوالدوائراألجهزةوجميعالشرقيةالمنطقة

رعايتهملىعبالقطيف،االجتماعيةالتنميةمركزمديروسعادةبالدمام،االجتماعيةوالتنميةالعملوزارةفرععاممديروسعادة

األعمالرجالوالتجارمنالجمعيةلداعميموصولوالشكر.لمهمتناوتسهيلهماألربعالسنواتفيلمجلسناومساندتهمللجمعية

لجمعيةامكنالذيوالمستمر،المتواصلدعمكمعلى-الخيريةمضرجمعيةأعضاءاخواني-ولكمالقديح،وأهاليوالمحسنين

أبناءكلمنلكمشكراللجميع،أقول.الحياةمصاعبعلىوإعانتهامعاناتهاوتخفيفالمتعففةاألسرتجاهدورهاأداءمن

.قلبيأعماقمنلكموشكراالقديح،

لكم،كراش.بهماعتزازيعنوأعبرالجمعية،فيالعمللجانفيوالمتطوعاتالمتطوعينلجميعوعرفانشكركلمةأوجهكما

ازرناشددتم–نحليةخلوكنتمولجانها،الجمعيةفيالعملتسييرمنلنتمكننكنلموبدونكممهمتنا،فيأعاننارائعافريقاكنتم

.نجاحناسببوكنتم

كلمةرمجلسراالدارة



عدلتابةكمنالوطنيةعبدالعزيزبنعبدهللاالملكقاعةصكصدوربقربالبشرىأزفأنكلمتيختامفيليويطيب

يلمعالاوجههاشكركلمةمنبدالوهنا.السياراتومواقفالمبنىتشملمربعا،متًرا١٨٦٨٣تبلغاجماليةبمساحةالقطيف

أمرإصدارهلىعالبلديةالشؤونوزيرولمعاليمصالحها،ومتابعتهللجمعيةالكريمةلرعايتهاالجتماعيةوالتنميةالعملوزير

منولكللقطيف،ابلديةفياألراضيإدارةومديرالقطيفبلديةولرئيسالشرقية،المنطقةوألمينالمساحة،بكاملالتخصيص

محمدالمهندسالبلديالمجلسوعضونوحآلشاكرالمهندسوأخصالحكومية،الجهاتفيمتابعةاوبمشورةوأعانناساندنا

رةاإلدامجلسدورننسىوالالعلويات،كاظمعلويوالمهندساليوسفعبدالكريمعليوالمهندسناصرالسيدآلطاهر

السياراتمواقفاحةمسإضافةمتمنيًاالساميالمقامبمخاطبةبادرالذيالسعيديحسنالسيدشرفالسيدبرئيسهممثاًل األسبق

بدالكريمعمحمدبرئيسهممثاًل السابقاإلدارةمجلسدوروكذلكللمجلس،رئاستهأثناءاألمروتابعالملكية،المكرمةالى

متابعةناكهكانتالبلدية،الشؤونوزيرمعاليقرارصدوروبعدفإنهالحقيقة،وفي.األمرمتابعةفياستمرالذيالناصر

وكتابةلشرقيةاالمنطقةوأمانةالقطيفوبلديةبالقطيف،الماليةوزارةلفرعيوميةوزياراتالموضوع،لهذاوحثيثةماراثونية

.الهندسيالمكتبمنالمساحيةالرفعاتاستصداروسبقهابالقطيف،الكبرىالمحكمةفيالعدل

ضللمعارالوطنيالمركزفيالقاعةبتسجيلالشرقيةالمنطقةإمارةمنكريمةموافقةصدورالتخصيصسبقوقد

صدورفإثرولمعلوماتكم،.الماليةإيراداتهاوبالتالياشغالهامستوىوسيرفعللقاعةخيرفاتحةسيكونالذيوالمؤتمرات،

لوطنياالمركزفيالقاعةتسجيللتمكينالقطيفبلديةلدىمهنيترخيصإصدارإجراءاتمجلسنابدأاإلمارة،موافقة

السابق،فالقطيبلديةرئيسمنبمساندةذلكتجاوزناللقاعة،صكوجودتستوجباإلجراءاتوكانتوالمؤتمرات،للمعارض

.متوفرةنتكلمالتيالبناءرخصةوهوآخرتحدياواجهنالكنناالمغربل،زيادالمهندسالحاليالشرقيةالمنطقةأمينوكيل

.المهمةهذهفيمساعدتهعننتوانىولنذلك،إنجازمنالمنتخبالمجلستمكنفيكبيرةثقةولدي

الدورةيفالجمعيةيقودواعد،مجلسوالدةعنالمباركةالليلةهذهتتمخضأنآمالالفاعل،لحضوركموامتنانيشكريأكرر

.المراتبأعلىالىبهاليصلأعمالهاويسيرالقادمة

العالمينربهللالحمدأندعواناوآخر

وبركاتههللاورحمةعليكموالسالم

كلمةرمجلسراالدارة



التقرير

اإلداري و الفـــنـي

روراالداريالتقرير  
الفن 



تكوين الجمعية 

الجمعية العمومية



رة
دا

إل
 ا
س

جل
م

محمد جواد طاهر ال السيد ناصر                          
رئيس مجلس االدارة و مقرر النسائية و المجمع الطبي 

مهدي حسن المطرود 
االمين العام و مقرر الروضة

عدنان انور السادة 
نائب الرئيس و مقرر شؤون الموظفين 

حسين سعيد الخاطر 
أمين الصندوق و مقرر المالية

علي حسن ال غزوي
مقرر السالمة المجتمعية 

موسى جعفر الخضراوي
مقرر مركز المكفوفين 

عبدالغني عبدهللا العلو 
مقرر الخدمات االجتماعية و كافل اليتيم 

سلمان علوي الخضراوي
مقرر العالقات العامة و االعالم 

عبدهللا محمد الخضراوي
مقرر قاعة الملك عبدهللا الوطنية



اللجان الدائمة او المؤقتة

اإلدارة التنفيذية 

تكوين الجمعية 

التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة، ويحدد القرار 

اختصاصها ومهامها

المدير التنفيذي للجمعية و مدراء االقسام العاملة في الجمعية



المشتركون
838

329

519
عامل 

منتسب



اجتماعات المجلس

جلسة(  35)



الموظفون

اللجنة 
غير سعوديسعودي

رجال نساءرجال 

29251830المجمع الطبي

87الصيدلية والمشتريات

71عين لضيافة االطفال

113لجنة الخدمات االجتماعية

12العالقات العامة

2مركز المكفوفين

1اللجنة النسائية

11الملعلوماتتقنية 

121المكتب-شؤون الموظفين -اإلدارية المحاسبة 

38الوطنيةقاعة الملك عبدهللا

21مبنى الطرازيات

1مكتب اإلدارة

اجمالي عدد الموظفين بالجمعية

75304030

175



المتطوعون

السيد أمان الشرفاء عبد العزيز الحمام 

حسن مهدي طحنونمحمد  مهدي الصفار 

علي سلمان البندرينبيل عبدهللا آل سالم 

عبدهللا البشراوييونس

أنيسة خليل آل فردانأميرة علي الناصر 

العوازمآسيا احمد بهية حسين آل مرار 

فتحية ال طريف 





:برنامج شؤون األسر

.  اسرة و تجديد بحوثها و العمل معها حسب المستجدات١٢١استمرار تقديم المساعدات الدائمة لـ ❑

:  استفادت جميع االسر المستفيدة من المساعدات الموسمية التالية❑

.السلة الرمضانية ✓

.كسوة العيد✓

.المدرسية✓

.الشتاء✓

:من المساعدات الطارئة  استفاذ❑

. حالة " ٤٧" النقدية   ❖

.حالة " ٧٨" الغذائية  ❖

ديم مساعدات باإلضافة إلى تق، استمرار تقديم العالج الطبي لألسر المستفيدة بالمجمع الطبي  ❑

.حاالت " ٦" عالجية خارجية لعدد 

ملجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتي



:برنامج شؤون المساكن 

:  تم تقديم المساعدات التالية

.منزل " ٦١" بناء و صيانة عدد ➢

.اسرة " 5٣" تقديم مساعدات إيجار دائمة و مقطوعة لعدد➢

.اسرة " ١٨" تأثيث لـ ➢

.اسرة " ١١" شراء منازل لعدد ➢

:برنامج الزواج الميسر

 شاب مقبل على الزواج« ٧٩» تقديم المساعدات النقدية و العينية لـ.

 ٢٠٦"ورش تدريبية للمقبلين على الزواج من الجنسين  حضرها ما يقارب من" ٤"اقامة
.مستفيد و مستفيدة " 

ملجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتي



:برنامج المساعدات التعليمية 
طالب و طالبة شملت على قرطاسية و أحذية مدرسية " ٣١١"استفاد من المساعدات التعليمية ❖

.و عبي و مالبس باإلضافة إلى البدل الرياضيةمراييلورياضية و 

.طالب و طالبة " ٢٣" استفاد من المساعدات الجامعية  ❖

.اقامة برنامج تقوية للطالب للفصلين الدراسيين األول و الثاني❖

.أطفال من رسوم الروضة " ٩" اعفاء ❖

:برنامج كافل اليتيم 

.اسرة يتيمة " ٢٣" استمرار المساعدات الدائمة لـ  ❖

.والجبيل و المدينة المنورة ، اقامة رحالت ترفيهية الى األحساء❖

.المشاركة في الملتقى السنوي لأليتام بالمحافظة ❖

.تكريم المتفوقين و المتفوقات المستفيدين من برنامج الكافل ❖

ملجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتي



لفتيات اعداد وتنفيذ مجموعة من الفعاليات الصحية والثقافية وورش عمل استهدفت المرأة وا♦
واالطفال 

أيام الصحة االحتفاء بالمناسبات الوطنية والدولية مثل اليوم الوطني ويوم المعلم ويوم األرض و♦
المتعددة وغيرها

٢٠١٨صنعتيالتنسيق مع غرفة الشرقية وتسجيل مجموعة من االسر المنتجة في معرض ♦

اعداد وتنفيذ فعالية رحلة كبيرات السن لالحتفاء بالجدات واألمهات ♦

ل الهاتف االستمرار في تقديم االستشارات العائلية والدعم النفسي والمعنوي لألسرة من خال♦
االستشاري

اطةتأهيل مجموعة من األسر المنتجة وإكسابها مهارات في الخياطة من خالل ورش تعليم الخي♦

ة دعم ومساندة لجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم وإعداد البحوث والتقارير األسري♦

اللجنة النسائية 



:مصابات  الحريق

.استمرار تقديم الرعاية اليومية للمصابات في المجمع الطبي ❑

.                اقامة انشطة للمصابات إلظهار مواهبهن  كالرسم و االعمال اليدوية❑

.  اقامة عدة محاضرات و ورش عمل علمية و تثقيفية❑

.توفير مواصالت لمتابعة مواعيدهن في المراكز الصحية❑

.  استئجار شقتين و توفير خادمتين ألسرتين❑

.تنظيم رحالت ترفيهية و اجتماعية الى المدينة المنورة و الجبيل و االحساء❑

.اقامة دورات تدريبية على االسعافات االولية بالتعاون مع الجهات المختصة❑

لجنة السالمة المجتمعية 



التثقيف الصحي لذوي االحتياجات الخاصة
. استمرار تقديم الدعم و التثقيف الصحي و توعية اهالي ذوي االحتياجات الخاصة ❑

أيام اسبوعيا  و تقديم 3حاالت من المرضى مع اهاليهم بومبا بواقع 10الى 5استقبال  من ❑

.المساعدة لهم و تثقيفهم عمليا في طرق التعامل من ابنائهم في مقر اللجنة

ابعة احوال القيام بزيارات ميدانية لذوي االحتياجات في المنازل بواقع يومين في االسبوع  لمت❑

.وحاالت المرضى و التواصل مع الجهات المختصة لتقديم ما يحتاجون من عالج 

.  تقديم اسرة طبية و كراسي متحركة مع المستلزمات الطبية❑

وفير مساعدة اهالي ذوي االحتياجات الخاصة للمتابعة في المراكز الصحية و المستشفيات و ت❑

.المواصالت لهم

:  فرد موزعة كالتالي156و قد استفاد من الخدمة ما يقارب من 

سنة13حالة من سن الوالدة الى 80❖

سنة 59سنة الى 14حالة من سن 70❖

سنة و ما فوق60حاالت من سن ٦❖

لجنة السالمة المجتمعية 



فريق التعافي من المخدرات 

.  متعافي و متعافية25استفاد من الخدمات ❑

تماعية توفير سكن خيري للمتعافين و هو عبارة عن شقة مستأجرة لتوفير اجواء صحية و اج❑

.للمتعافين 

: الخدمات التي تقدمها الجمعية للمتعافين هي ❑

.مصروف معيشة شهري▪

مصاريف الحج و العمرة ▪

مالبس للعيدين ▪

توفير وجبات افطار يومي خالل شهر رمضان المبارك ▪

.  المساهمة المالية لدعم المنتدى الربيعي السنوي الخاص بالمتعافين▪

لجنة السالمة المجتمعية 



للهاتف المحمول يسمح لألهل بمتابعة أنشطة اطفالهم داخل المركز وiCareاستحداث تطبيق❖

. العمل جاري على تطبيقه لتحديد موقع الحافلة 

.  التربويةافتتاح مكتبة اقرأ بالتعاون مع دار أطياف للنشر والتوزيع ومركز وعي لالستشارات❖

استحداث برنامج أفالطون للتربية المالية و فصل جديد للغة العربية❖

قة الحصول على مركز بطل الخوارزمي على مستوى المملكة و تأهل أحد أطفال المركز المساب❖

.العالمية في ماليزيا

.عمل شبكة عنكبوتية لربط اجهزة الحاسب االلي في الروضة❖

لضمان سالمة السقف  (Terse)تغطية سقف المبنى والملحق بالحديد العازل للحرارة بنظام ❖

.واجهزة التكييف

و « مركز عين لضيافة االطفال»انهاء نشاط الروضة وانشاء مركز ضيافة أطفال تحت مسمى ❖

تنمية اكمال جميع االشتراطات  المطلوبة للترخيص و الحصول على ترخيص وزارة العمل و ال

.كأول جمعية خيرية تحصل على الترخيص في المحافظة495االجتماعية برقم 

مركز عين لضيافة االطفال 



 وم االعاقة العالمي و يوم العصا البيضاءبياالحتفاء.

الجبيل القيام بزيارات  للمكتبة العامة بالقطيف  و منازل ذوي االحتياجات الخاصة و رحلة الى

.  ومنتجع فرح

 تحت مسمياتاقامة عدة محاضرات و فعاليات و ورش عمل خاصة بالمكفوفين داخل المركز

ل مع إدارة الضغوطات، كيفية التغلب على الخوف و االنفعال وأنماط الشخصيات في التعام)

.األزمات

 كتابة المناهج الدراسية للطالبات على برنامجWORDو بطريقة برايل.

 تثقيف دوائي واالسعاف القلبي الرئوي»اقامة محاضرات صحية كمحاضرة»

عمل جلسات ارشادية للكفيفات و امهاتهن.

 عمل دورات تقوية رياضيات و لغتي و حلقتي القرآن.

مركز المكفوفين 



٣و إعادة افتتاح عيادة اسنان ٢ترخيص عيادة جراحة ❑

عصبلعيادة األسنان وتوفير أجهزة حديثة لتنظيف االسنان وعالج الديجيتلشراء جهاز أشعة ❑

إقامة فعاليات طبية و تثقيفية للمراجعين بشكل دوري❑

توفير تطعيمات مجانية لإلنفلونزا الموسمية❑

صيانة أجهزة التعقيم وتشغيل غرفة التعقيم بالكامل من جديد❑

مع تبديل ستائر العيادات والمختبر واالسعاف صيانة وصبغ المجمع بالكامل❑

ظاراستبدال اسرة غرف الطوارئ بأسرة كهربائية متحركة و تنجيد جميع كراسي غرف االنت❑

دواءإعادة تأهيل غرفة تجميع النفايات الطبية حسب مواصفات وزارة الصحة وهيئة الغداء وال❑

إعادة تأهيل مصلى النساء وترميم دورات المياه ومطبخ الضيافة ❑

المجمع الطبي



من كماليات إضافية و توفير جميع األصنافبوانصالتعاقد مع شركات االدوية والموردين لتحقيق ➢

.و تجميل و منتجات االطفال و بكميات مناسبة خاصة األصناف الموسمية

ركة تطوير نظام  العروض الشهرية و التنسيق مع الشركات لعمل أفضل العروض  و أكثرها ح➢

.  وتقديم هدايا للمراجعين

الشركات استكمال نظام نماذج الطلبيات الجديد الخاص بالكماليات و الحليب و تعميمه على جميع➢

.  ومتابعة دقيقة لتواريخ االنتهاء لتفادي المرتجعات

.ي نقص تطوير النظام الداخلي لطلب األصناف من المستودع و عمل مراجعة دورية ثابتة لتفادى أ➢

تطوير نظام خفض المرتجعات للشركات و استبدال المرتجعات بأصناف متحركة ➢

المفضلة القيام  باستبيانات دورية للعمالء لمعرفة رغباتهم ومالحظاتهم و احتياجاتهم والعروض➢

لديهم

توفير نسخ مطبوعة من العروض واإلعالنات للمراجعين➢

تعزيز العالقة مع المراجعين وتطويرها عبر ارسال رسائل اعالنية عن طريق الجوال➢

الصيدليات



التقرير المالي



م2018ملخص قائمة المركز المالي : أوال

م2019الميزانية المقترحة للعام : ثانيا

التقرير المالي



%(14أي بنسبة ) رياال 44,572اشتراكات األعضاء عن العام السابق مبلغ منفائض-٢٣

الفرقم2018م2017

324,389368,96144,572

٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

324389

368961

44572

2017

2018

الفرق



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

%(20أي بنسبة ) رياال 116,752في إيرادات الطرازيات مبلغ عجز-٣

م2018م2017

674,675597,858اإليرادات

677,587714,610المصروفات

2,912116,752الفرق
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%(.139أي  بنسبة ) رياال 108,408في إيرادات اللجنة النسائية مبلغ العجز-٤

م2018م2017

109,41877,741اإليرادات

254,217186,149المصروفات

144,799108,408الفرق

0
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٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

%(10أي بنسبة )رياال 1,160,284في إيرادات المجمع الطبي مبلغ العجز-5

م2018م2017

12,368,97311,254,610اإليرادات

12,966,59212,414,894المصروفات

597,6191,160,284الفرق

11254610
12414894 1160284

االيرادات

المصروفات

الفرق



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

%(12أي بنسبة ) رياال 1,163,394في إيرادات الصيدلية مبلغ الفائض-٦

م2018م2017

11,089,3439,850,872اإليرادات

9,576,7858,687,478المصروفات

1,512,5581,163,394الفرق

االيرادات الفرق

11089343
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٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

%(  7أي بنسبة )رياال 205,848في إيرادات القاعة مبلغ الفائض-٧

م2018م2017

3,741,0032,840,389اإليرادات

3,129,1472,634,541المصروفات

611,856205,848الفرق
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٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

%(.54أي بنسبة ) رياال 663,666في إيرادات كافل اليتيم مبلغ الفائض-٨

م2018م2017

1,086,9531,221,279اإليرادات

461,051557,613المصروفات

625,902663,666الفرق
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%(53أي بنسبة ) رياال 723,888في إيرادات الروضة مبلغ عجز-٩

م2018م2017

2,720,4321,353,762اإليرادات

3,677,0822,077,650المصروفات

956,650723,888الفرق

1353762

2077650
723888

723888

االيرادات المصروفات الفرق

٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 



%(314أي بنسبة  )رياال 279,066في إيرادات مركز رعاية المكفوفين مبلغ العجز-١١

م2018م2017

89,25589,000اإليرادات

353,970368,066المصروفات

264,715279,066الفرق
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٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 



%(24أي بنسبة ) رياال  180,515في إيرادات عين لضيافة االطفال بمبلغ فائض-٩

م2018م2017

2,720,432746,930اإليرادات

3,677,082566,415المصروفات

956,650180,515الفرق
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٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 



%(92أي بنسبة  )رياال 109,401في إيرادات لجنة كارثة الحريق مبلغ العجز-١٠

م2018م2017

٦5,٦٩٤118,628اإليرادات

٢٠٠,٠5٠228,029المصروفات

١٣٤,٣5٦109,401الفرق
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٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

%(15أي بنسبة )رياال  854,999التبرعات النقدية عن العام السابق مبلغ انخفاض-١١

الفرقم2018م2017

5,526,6394,671,640854,999

5526639

4671640

854999

2017

2018

الفرق



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

%(20أي بنسبة )رياال 92,998التبرعات العينية عن العام السابق بمبلغ انخفاض-١٢

قالفرم2018م2017

٤٦٢,٩٤٢369,94492,998
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٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

452401 369944369944
2017

2018

عام المساعدات العينية عن الانخفاض -13
أي ) رياال ( 82,457)السابق بمبلغ 

%(18بنسبة 

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 452.401)م 2017

لاير(369,944)م     2018



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

1002437

750861

251576

الفرق 2018

2017

م المساعدات الدائمة عن العاانخفاض-13
أي )رياالً ( 251,576)السابق مبلغ 

حيث كانت المساعدات %( 25بنسبة 
:على النحو التالي

لاير( 1,002,437)م 2017

لاير(750,861)م 2018



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

138884

251833

112949

2017 2018 الفرق

المساعدات الطارئة عن العام زيادة-١٤
أي )رياال ( 112,949)السابق بمبلغ 

حيث كانت على النحو %( 81بنسبة 
:التالي

لاير( 138,884)م 2017

لاير( 251,833)م 2018



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

423959

625750

201791

2017

2018

الفرق

المساعدات االجتماعية عن زيادة-١5

%( 48أي بنسبة)رياال ( 201,791)العام السابق بمبلغ 

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 423,959)م 2017

لاير( 625,750)م 2018



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

في المساعدات الصحية عن العام السابقانخفاض-١٦
%(  20أي بنسبة )رياال ( 36,960)بمبلغ 

حيث كانت على النحو التالي

لاير(  188,069)م 2017

لاير(151,109)م      2018

188069

151109

36960

2017 2018 الفرق



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

في مساعدات الزواج عن العام السابق بمبلغ زيادة-١٧
%(8أي بنسبة )لاير ( 41,438)

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 547,542)م 2017

لاير( 588,980)م 2018



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

في المساعدات التعليمية عن العامانخفاض-١٨
%(  7أي بنسبة )لاير ( 25,180)السابق بمبلغ 

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 353,875)م 2017

لاير(328,695)م 2018



في مساعدة إيجار المنازل عن العام السابقزيادة-١٩
%(  9أي بنسبة )لاير ( 74,985)بمبلغ 

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 808,237)م 2017

لاير( 883,222)م 2018

٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 



في مساعدات رمضان والعيدين عن العام زيادة-٢٠
%(71أي بنسبة )لاير ( 84,097)السابق بمبلغ 

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 119,060)م 2017

لاير( 203,157)م 2017

٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

في مساعدات بناء و شراء منازل عن العام زيادة-٢١
%(30أي بنسبة ) رياال ( 160,490)السابق بمبلغ 

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 535,348)م 2017

لاير(695,838)م 2018



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

ام في مساعدات تأهيل المستفيدين عن العانخفاض/ ٢٢
%(100أي بنسبة )رياال ( 156,526)السابق بمبلغ 

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 156,526)م 2017

لاير( 0)م 2018



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

عن العام السابق بمبلغ ارتفاع مساعدات الشتاء / ٢٢
%(100أي بنسبة )رياال ( 65,166)

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 0)م 2017

لاير( 65,166)م 2018



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

عن العام السابقارتفاع مصروفات المرافق العامة / ٢٢
%(100أي بنسبة )رياال ( 15,168)بمبلغ 

:حيث كانت على النحو التالي

لاير( 0)م 2017

لاير( 15,168)م 2018



٢٠١٨مالحظات الوزارة على ميزانية 

:    الفرق بين اإليرادات و المصروفات-24

رياال( 991,772)العجز: م 2017عام 

رياال(  2,711,372)العجز: م 2018عام 



التقرير المالي

مجموع المصروفات و اإليرادات لعامي 

م ٢٠١٨م و  ٢٠١٧

الفارقالمصروفاتاإليراداتالعام

38,477,89139,469,663991,772م2017

34,443,01937,154,3912,711,372م2018



التقرير المالي

م٢٠١٨معلومات تهمـك عن عام 

19,928,281إجمالي األصول الثابتة للجمعية

16,025,477النقد بالصندوق والبنك

9,546,033الذمم المدينة

3,289,454مخزون آخر المدة

832,432الذمم الدائنة

3,652,449(نهاية الخدمة)حقوق الموظفين 

201853,274,126إجمالي ميزانية العام المالي 



التقرير المالي

م ٢٠١٩الميزانية المقترحة لعام 

اإليرادات
المبلغالبندالمبلغالبند

3,600,000قاعة الملك عبدا لله16025477النقد بالصندوق والبنك

1,600,000مركز عين لضيافة االطفال2,000,000ة االيرادات العامة واالجتماعي

10,900,000الصيدلية12,400,000المجمع الطبي

1,000,000إيرادات  الطرازيات100,000مركز رعاية المكفوفين

100,000اللجنة النسائية80,000مهرجان التألق



2018اجتماع الجمعية العمومية للعــــــام المالي 

التقرير المالي

م ٢٠١٩الميزانية المقترحة لعام 
االيرادات

المبلغالمساعداتالمبلغالمساعدات
200,000مشروع كفالة حاج800,000برنامج شؤون االسر  

مشروع السلة الرمضانية وفرحة 400,000برنامج الزواج الميسر 
450,000العيد 

تبرعات نقدية وصدقات 250,000برنامج شؤون المساكن 
وعينية

3,199,999

600,000برنامج المساعدات التعليمية 2,000,000كافل اليتيم

120,000مصابي كارثة الحريق50,000برنامج المساعدات الصحية 

10,000مصابي حادثة المسجد50,000برنامج التأهيل

200,000مساعدات شتوية75,000السالمة المجتمعية



التقرير المالي

م ٢٠١٩الميزانية المقترحة لعام 
المصروفات

المبلغالمساعداتالمبلغالمساعدات
200000مشروع كفالة حاج1675000برنامج شؤون االسر  

مشروع السلة الرمضانية وفرحة 600000برنامج الزواج الميسر 
450000العيد 

تبرعات نقدية وصدقات 3650000برنامج شؤون المساكن 
وعينية

125000

600000برنامج المساعدات التعليمية 2000000برنامج كافل اليتيم 

470000مصابي كارثة الحريق220000برنامج المساعدات الصحية 

50000مصابي حادثة المسجد100000برنامج التأهيل

400000مساعدات شتوية150000السالمة المجتمعية



2018اجتماع الجمعية العمومية للعــــــام المالي 

المصروفات
المبلغالبندالمبلغالبند

200000اللجنة النسائية250000أدوات طبية
المصروفات العمومية 2700000القاعة

1640000واالدارية 

250000اصولشراء 300000رعاية المكفوفين
700000مشروع الطرازيات815000(اللجان)اإلدارية

80000مهرجان التألق

التقرير المالي

م ٢٠١٩الميزانية المقترحة لعام 



المصروفات
المبلغالبند

1,600,000مركز عين لضيافة االطفال

12,100,000المجمع الطبي  

9,300,000الصيدلية

التقرير المالي

م ٢٠١٩الميزانية المقترحة لعام 


