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تقديم المساعدات النقدية 
والعينية لألسر المستحقة

المساعدات في رفع المستوى الصحي 
والثقافي والتعليمي واالجتماعي
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تدريب األسر وتأهيلها 
إنشاء المشروعات التي من لتصبح أسر منتجه

أهدافها العناية بالطفولة واألمومة 
ورعاية العجزة والمعوقين واأليتام



مشروع

حبون «
ُ
 » مما ت

األســر  مــن  فقيــرة  أســرة  لـــ)55(  ســكنية  وحــدة   )55( تســليم 
المســتفيدة مــن الجمعيــة بمجمــع الحميــراء الســكني التنمــوي.

                                                               
  

               على شرف نائب أمير منطقة جازان.. 
صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز
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تمكيــن وتأهيــل )16( أســرة منتجة ودعمهــم بمبلغ وقدره 
 وخمســمائة )178.5٠٠( ريــال, 

ً
مائــة وثمانيــة وســبعون ألفــا

قــروض ميســره للشــروع فــي تنفيذ مشــاريعهم.

مشروع

 » أيادينا «
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مشروع

 » بازار أيادينا «

مشــاركة )11( أســرة من األســر المســتفيدة من الجمعية 
ــة األســر المنتجــة  ــه جمعي ــذي نظمت ــا ال ــازار أيادين فــي ب
بمنطقــة جــازان بتعــاون مــع جميعــة البــر بالعارضــة والــذي 

أقيــم بســاحة الملــك ســلمان لالحتفــاالت.
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مشروع

 » بازار أيادينا «



» الشركات والتوظيف «

 •   توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع شــركة كفــاءات لتوظيــف 
35 شــاب وشــابة.

 •   توظيــف 5٠ شــاب يتيــم مــن أبنــاء األســر المســتفيدة 
مــن الجمعيــة  فــي شــركة العجمــي وتوزيعــه للعمــل فــي 

الجهــات الخيريــة بالمحافظــة.

جرى توقيع االتفاقية برعاية صاحب السمو الملكي
 األمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان.
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» الشركات والتوظيف «



برنامج
 » التمكين الشبابي «

تنمية وتمكين الشباب بمحافظة العارضة, من مخرجاته 22 
مبادرة شبابية اجتماعية وصحية وتعليمية. 
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برنامج

 » بتات «

تأهيــل وتدريــب موظفــي وموظفــات تنميــة المــوارد 
الماليــة واإلعــالم بالجهــات الخيريــة بمحافظــة العارضــة
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برنامج

 » بتات «
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إنجازاتنا 
في الجانب الرعوي
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السلة الغذائية الشهرية لـ 650 
أسرة بتكلفة )3.697.613( ريال 

)كفالة األسر(

الحقيبة المدرسية لـ 800 طالب 
وطالبة.

األجهزة المنزلية توزيع )135( 
جهاز كهربائي. بتكلفة 

)132.000( ريال.

سقيا الماء لـ 120 أسرة بتكلفة 
)78.000(ريال

بتكلفــة  الكلــوي  الفشــل  مرضــى  نقــل 
ريــال  )98.400(

كسوة العيد  لـ1700 يتيم ويتيمة 
بتكلفة )294.532( ريال

تفطير 1775 أسرة في 
شهر رمضان المبارك بتكلفة 

)1.508.120( ريال.
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خزانات الماء توزيع )53( خزان 
شمل )53( أسرة من األسر 
المسجلة بالجمعية, بتكلفة 

)95.400( ريال.

توزيع )70( أضحية على األسر 
المستفيدة من الجمعية, بتكلفة 

)40.200( ريال.

توزيع )93( سرير نوم لألسر 
المسجلة بالجمعية.

الزكاة صرف )2.228.508( ريال 
زكوات لـ)1500( أسرة.

تسيير 3 رحالت عمرة ألسر 
األيتام

السالل الغذائية توزيع ما يزيد 
عن )1000( سلة غذائية وتمور.

التكفل بحملة حج لـ21 مستفيد 
من مستفيدي الجمعية
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إنجازاتنا 
في الجانب التنموي
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 انطالق برنامج بناء والذي يستهدف 
)40( امرأة من األرامل والمطلقات 

إلكسابهن المهارات الالزمة لمواجهة 
صعوبات الحياة.

الشروع في بناء 81 وحدة سكنية 
ضمن مشروع السكن المالئم لألسر 
التي تسكن الصفيح, على مستوى 

منطقة جازان.

السكن التنموي بحث وحصر األسر 
الضمانية في محافظة العارضة 
المستحقة للسكن البالغ عددها 

)1821( أسرة ضمن مشروع االسكان 
التنموي لألسر الضمانية. 

عمل مسابقة تعريفية تستهدف 
المجتمع للتعريف بالعمل الخيري 

وأبرز أهدافه االجتماعية واإلنسانية.

انطالق برنامج عناية لرعاية األيتام 
واليتيمات في مرحلته الثانية.
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االنتهاء من أعداد خطة استراتيجية  
شاملة لمدة 5 سنوات تهدف إلى 
التحويل من الرعوية إلى التنموية 

بنسبة %60.

بدأ التحول الرقمي الكامل بالتعاقد 
مع شركة آفاق العالمية لبناء بوابة 

تقنية لجميع أعمال الجمعية اإلدارية 
والخدمية.

تأسيس وحدة التطوع.

االنتهاء من المخططات ودراسة الجدوى 
للمشاريع التالية:-

  القرية المائية     مركز عناية    الديوانيات

تأسيس وحدة التوطين, لإلشراف 
ومتابعة برامج أندية األيتام في 

منطقة جازان.
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الشراكات 
والتعـــاون
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الشراكات 
والتعـــاون
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ركائنا
ُ

ش
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