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التقرير المالي

أعضاء مجلس اgدارة - اgدارة التنفيذية

اgنجازات والجوائز
شركاء النجاح - الشركاء المساندين

فعاليات اPولى



كلمة رئيسة مجلس االدارة

رئيسة مجلس االدارة
د/ هاله علي الشاعر

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تنشرح الصدور وبشكره تدوم النعم والصالة والسالم على أشرف 
الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تحية شكر وتقدير على دعمكم لنا وتعزيزا لمسيرتنا الخيرية التي دامت ٥٩ عاما، فالتلذذ بالعطاء وقضاء حوائج 
الناس ال يعرفه سوى أصحاب األخالق الرفيعة فإنه يظل مغروسا في النفس، وإذا جاءك أحد طالبا نفعك، 
وتأكد بأنك أنت المنتفع، فالعطاء ال ينحصر على المادة فقط، فللعطاء معان كثيرة و أوجه مختلفة، فإنه 
يشرح الصدور ويوسع مدارك النظر ويفتح اآلفاق أمام النفس لتخرج من همها وغمها وحزنها، فهنيئا لكم 

ولكل معطي صادق قاصدا وجه الله.
فمن ها هنا بدأنا فكرة التغيير، انطلقنا بأهداف عظيمة ورؤية ثاقبة نحو تمكين األجيال لمواكبة القرن الواحد 
والعشرون وتصديرهم لسوق العمل، فإنجازاتنا خالل عام ٢٠٢٠ عميقة ومشرفة جدا وال استطيع ان احصرها 
في كلمة، ولكن في هذا التقرير ستجدون ملخص لجميع انجازاتنا ,وخالل جائحة كوفيد١٩ والتي اثرت على 

جميع أنماط حياتنا وبالتالي على سير اعمالنا وأبى الخير إال أن ينتصر فقد استطاعت الجمعية األولى وبفضل 
من الله ثم بفضل إدارتها الحكيمة وطاقمها المخضرم الشجاع القادر على وضع الخطط وتحويل العمل عن 

بعد تمكنا وبعون من الله ومن خالل إطالق الحمالت والعمل على تفعيل منصات التواصل والتعلم عن بعد 
قدمنا مساعدات لـ (٩٥٠) أسرة من داخل وخارج الجمعية ووفرنا (١١٠٠) سلة غذائية ومن خالل تقديم الدورات 
التدريبية وورش العمل تمكنا وبفضل من الله تأمين (٧٠٠) جهاز الب توب للمستفيدين ليتسنى لهم مواكبة 
التعليم عن بعد وتجهيز عدد (  ١١٠٠ ) من السالت الغذائية والمعقمات وتأمين األجهزة الكهربائية لألسر 

المتضررة وصرف مساعدات طارئة لهم وتسديد ايجارات بصفة عاجلة.
وما استعصى على قوم منال          اذا اإلقدام كان لهم ركابا

(ورب همه أحيت أمه)
وهمة حتى القمة

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



د/ هاله علي الشاعر 

أ/ماجدة كمال الدين حسين

د/ سعاد محمد حسن جابر

أ/ مها مالك رفيق الشريف

أ/ لينة عبدالرؤف محمد أبو زنادة

أ/ نوال عبدالرحمن محمد الموسى

أ/ نبيله حسني سعيد محجوب

أ/دانية خالد آل معينا

أ/ تهاني صالح سلمان

أ/عاليا أبو سليمان

نائبة الرئيسة
أ/

أمينة الصندوق
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

الرئيسة التنفيذية

المدير المالي واإلداري

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

مديرة إدارة التواصل اإلجتماعي

مديرة البرامج التنموية

أ/ ندى عبدالعزيز احمد حماد

أ/ هاجر جار اهللا الغامدي

د/ ضحى محمد ابو السعود

أ/ وداد يوسف افندي
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We believe that everyone deserves a beautiful surrounding ... 
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YOUR GUIDE TO SAUDI ARABIA





الجمعية اPولى هي أول منظمة غير ربحية تأسست عام ١٩٦٢م 
مسجلة برقم (١) في وزارة العمل والتنمية االجتماعية قامت على 

ايدي نساء فاضالت وال تعتبر الجمعية اPولى في المملكة فحسب 
بل كان لها الدور الرائد في اثبات وجود المرأة السعودية في العمل 

االجتماعي ومشاركتها في صنع مجتمع متماسك مترابط. 
ولنتمكن من اكمال مسيرتنا و تماشي{ مع رؤية ٢٠٣٠ توجهنا نحو 

الطفل الذي يعتبر أساس المجتمعات المتقدمة لذا أسسنا 
إستراتيجية التدخل المبكر في حياة أطفالنا من خالل تطوير 

مهاراتهم العلمية والمهنية والرياضية لتمكين اPجيال القادمة
 من كسر دائرة الفقر وتحقيق ذاتهم كأفراد منتجين في المجتمع







في جميع المجاالت



برنامج الدعم المادي
وا=جتماعي



برنامج الدعم المادي وا=جتماعي

يوفر االحتياجات اPساسية ل�طفال مثل السكن والغذاء والرعاية الصحية 
واالجتماعية من خالل مساعدة اسرته وبذلك نرفع من مستوى جودة حياتهم 

حتى نتمكن من تطوير مهاراتهم ولتوفير االستقرار المعيشي وتحسين جودة الحياة. 

النشاط

عدد اPسر المستفيدة
اPبحاث اgجتماعية 
توجية وإرشاد

مسكن
مساعدة مالية

أدوات مدرسية وأجهزة البتوب 
كوبونات غذائية 

سداد إيجار وكهرباء أيام كورونا
توفير أجهزة كهربائية 

إفطار صائم
توزيع سالت غذائية خالل الجائحة 

زيارات تطوعية ل�ربطة 
محاضرات 

صرف مواد عينية 

عدد المستفيدين

٣٠٠٠ مستفيد ومستفيدة
٤٠٠ مستفيد
٢٠٤ مستفيد
٣١٠ مستفيد
٥٣ مستفيد

٧٠٠جهاز البتوب 
٩٠ اسره مستفيدة 

٤٠٠ مستفيد 
١١٠ أجهزة متنوعة -  ١١٠ أسرة مستفيدة

٢٥٨٠ وجبة - ٤٣٠ اسرة 
١٠٠٠ سلة
٨ زيارات

٣٤ محاضرة
٢١٧٥ أسرة - ٩٥٥٨ فرد



برنامج المهارات



من اهداف الجمعية السامية تأهيل جيل قادر على كسر دائرة الفقر
لذا نعمل من خالل برنامج مهارات على تحسين المخرجات التعليمية وتطوير 

المهارات الضرورية للقرن الواحد والعشرين فيوفر فرص للتعليم المبكر 
وتهيئة أطفالنا ليتمكنوا من بناء مسار مهني ناجح يؤمن استقاللهم المادي في

 المستقبل ومهارات القرن الواحد والعشرين تمثل المعرفة والخبرة التي يجب على
 الطفل اتقانها لتحقيق النجاح المهني والحياتي وتشمل:

المهارات اPساسية: القراءة: الكتابة –  اللغة اgنجليزية – العلوم  •
مهارات التعلم واالبتكار: االبداع – التفكير – حل المشكالت – التواصل - التعاون   •

مهارات المعلومات واالعالم والتقنية: التعامل مع المعلومات – التواصل – التكنلوجيا   •
مهارات حياتيه ومهنيه: المرونة – القدرة على التكيف – المبادرة - اgنتاجية   •



ومن خالل هذا البرنامج يتم العمل على:
التدريب : ويتم من خالله خلق البيئة المناسبة لتدريب اPطفال وتأهيلهم على اهم المهارات

 التي يحتاجها المجتمع تم تقديم هذه الدورات والورش التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

دورة أقدر للفتيات 

دورة الربورت مع اماليد

مشروع اكاديمية بناء

دورات حرفيه ٧ دورات

دورات تعزيز المهارات الشخصية ٣ دورات

(٦)دورات مهنية وعلميه 

(٣٣)لقاءات توعويه تثقيفيه 

(٤٢)دورات تدريبيه ل�طفال عن بعد 

(٢١) أنشطة ورحالت وفعاليات 

٥٠ مستفيدة

٥٠ طفل وطفلة

١٠٠ طفل وطفلة

٤٢٧ مستفيد

٢١٠ طفل وطفله

١٨١ مستفيد ومستفيدة 

١٠١٦ مستفيد ومستفيدة

١١٢٦ مستفيد ومستفيدة 

٧٧٤ مستفيد ومستفيدة



برنامج بناء 
مجموعة بناء للخدمات والمنتجات التربوية والتعليمية لغرض تقديم برامج 

واستشارات تربوية وخدمات علمية ودورات تدريبية ومقاييس شخصية وفق أسس 
علمية حديثة في التربية وبناء اgنسان للمساهمة في تحقيق المجتمع الرائدة.                                      

الفئة العمرية :من ٧ الى ١١ سنوات
برامجهم :

WeDo دورة  .١
scratch دورة  .٢

Robotics دورة  .٣
هو برنامج يعلم التصميم والهندسة والبرمجة باستخدام النماذج االلية والبرمجة البسيطة، 

يقدم كل درس ملخص اولي{ كنقطة انطالقة. وتسمح المطالبات المفتوحة بإجابات غير 
محدودة، وتمكن الطالب من طرح مجموعة واسعة من الحلول اgبداعية عن طريق رسم 

وبناء واختبار نماذج التصميمات اPولية التي ينشئونها.



برنامج اماليد

هي شركة إثراء التقنية للتعليم تقدم تعليم متميز للجمعية بما يواكب التوجيهات 
العالمية للمملكة ومشاركة مجتمعية في بيئة تعلمية أمنه ترتقي بالمهارات والقدرات 

وتنمية البحث العلمي وتشجع على االبتكار واالبداع وتهدف الى تقديم مجموعة من البرامج 
الالصفية واالثرائية العلمية والمهارية لمواكبة تحديات سوق العمل وإعداد جيل متعلم بكفاءات عالية .            

الفئة العمرية : من ٩ إلى١٢ سنوات
برامجهم :

WeDo دورة
الحساب الذهني : يسعد اPطفال على تقويتهم في الرياضيات والحسابات.  .١

اPلعاب الحركية لتنمية التعاون وروج الفريق .  .٢
االمالء اليومي " يكتب الطالب في كل زيارة سطر كامل لتقوية االمالء.  .٣

يتعلم الطالب في كل زيارة مصطلح جديد إنجليزي في عالم الروبوتات .  .٤
تضاف قيمة أخالقية في كل زيارة مثل التعاون واحترام النظام.  .٥

برنامج اقدر

هو برنامج مقدم من شركة نواة وهي شركة تعليمية هدفها اكتشاف وتطوير 
قدرات الشباب وامكانياتهم ورغابتهم من حيث كيف يضعون خطط لمستقبلهم 

ومعرفة شخصياتهم واحالمهم وطموحهم وكيف يستطيعون ان يساعدوا بها غيرهم .



البرنامج الرياضي



وهو البرنامج الذي يهدف الى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى أطفالنا وان الدراسات اثبتت ان 

ممارسة الرياضة تساهم في تطوير القدرات المعرفية والنجاح اPكاديمي ولها تأثير إيجابي على 

شخصية الطفل من حيث بناء الثقة بالنفس وتطوير المهارات القيادية وكذلك تماشيا مع رؤية 

المملكة في تعزيز الرياضة وتشجيع نمط الحياة الصحي من خالل تعزيز المراكز واPندية الرياضية 

ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خالل دورات تدريبه خالل العام ويتم في كل دورة التدريب على انشطة 

رياضية تشمل السباحة– كرة السلة-الدفاع عن النفس -الباركور  وكذلك يتم اجراء اختبار لياقة بدنيه 

لكل طفل قبل ابتداء الدورة وعند انتهائها وذلك لمقارنة مستوى التحسن في اللياقة البدنية 

لكل طفل  وعدد المستفيدين من هذا البرنامج:

الدفاع عن النفس
  (شكيمة )
دورة الباركور
دورة كرة سله ل�طفال
دورة كرة سلة للفتيات

١٥ فتاه

٢٠ طفل وطفة
٢٠ طفل وطفلة

٢٠فتاه

اهم النتائج وقياس اPثر لتحقيق اPهداف العامة للبرامج:- 

رفع دخل ٤٠٠ أسرة سنويا.  .١
تحسين جودة الحياة  .٢

نسبه التحصيل العلمي ارتفعت بنسبة  .٣
        ٦٨% لدى أطفالنا

ارتفاع معدل اللياقة البدنية بنسبة  .٤
               ٨٩% لدى أطفالنا



 تأسست رستكة عام ٢٠١١م، وهي مبادرة من الجمعية اPولى تتكون من مجموعة سيدات 

وفتيات من اPسر المنتجة يعملن تحت إشراف مدربات محترفات في مجال الحرف والتصميم.

منتجات رستكة تعتمد على استغالل جميع الحرف اليدوية والفنية لنقل تراثنا 

وتقاليدنا السعودية بطرق مبتكرة، حديثة وعملية مع إمكانية تصميم 

منتجات خاصة حسب الرغبة.  نتميز بجودة العمل، الريادة في التصاميم 

المبتكرة والفريدة، واPهم ُصنعت محليا ويدويا.

وقد تم التعاون هذا العام مع شركة لوكستيان لعمل هدايا لمجموعتهم 

الجديدة وتم تكريم سيدات رستكة من قبل الشركة وبحضور القنصل 

الفرنسي في يوم المراة العالمي لمجهودهم الرائع في انجاز  العمل .

هدفنا أن تنتشر منتجات رستكة عالمي{ كما انتشرت محلي{، وأن تصبح 

رستكة أيقونة Pجود المنتجات السعودية.

نعمل لرفع مستوى اPيدي المنتجة معنوي{ ومادي{ لالرتقاء بالحياة 

االجتماعية والشراكة مع الجهات المساندة للوصول إلى أهدافنا.



 سيدة  من اسر الجمعية مطلقة بسبب ادمان 
زوجها استفادت من الدورات المدعومة من الجمعية 

و سجلت في دورة اللغة  اgنجليزية والكمبيوتر , ومن 
أجل تفعيل الشراكة المجتمعية قامت  شركة بنده 
بتوظيفها في احدى فروعها بعد أن اثبتت جدارتها 

و أصبحت تعمل مشرفه في احدى فروع بنده

نجاة 

نسايم
عبدالعزيز

فارس

سناء
 سيدة من مستفيدات الجمعية تم تدريبها على 

صناعة السبح و تأهلت الى تصنيعها بأشكال 
مختلفة وبدأت مشروعها عبراالنستغرام واصبح 

لديها طلبيات وزبائن  واصبح لديها دخل يعولها 
وأسرتها 

١٠ سنوات طفله طموحة تحب الرسم ومن خالل 
ورش العمل التي حضرتها في الجمعية طورت 
لديها هذه الموهبة وأصبحت تمتلك مجموعة 

من الرسومات وقد اعطتها اPولى فرصتها 
بتحقيق حلمها بأن تصبح رسوماتها معروفة 

 BeautifySurroundings عالميا من خال ل التعاون مع
وبالفعل تم التعاون مع الشركة وعرض لوحاتها 

في معرض بأمريكا في والية (كاليفورنيا)

١٠سنوات طفل موهوب في اgلكترونيات حضر دورة  
الربوتوكس (المهندس الصغير) مع الجمعية ومن 

كثرة اهتمامه باالختراعات  وخالل فترة الحجر  بدأ 
يفكر بصناعة روبوت يقوم بخدمة المصابين أثناء 

الحجر المنزلي.

٩ سنوات كان سبب الهام Pكاديمية جدة يونايتد في 
استحداث فريق كرة سلة Pطفال اPولى, وذلك من خالل 
فعالية يوم الطفل العالمي التي فعلته أكاديمية جدة 

يونايتد بعمل يوم رياضي ترفيهي ل�طفال والحظوا 
موهبة فارس وشغفه  , تعاونوا بتدريبهم مرتين باPسبوع 

كفريق واكمال التدريب بقيادة الكابتن الموهوب فارس

قصص النجاح



فعاليات اJولى



مهرجان الشاي : اقامة الجمعية مهرجانها السنوي للشاي والقهوة  والتعرف على عادات وتقاليد 
الشعوب في إعداد وتقديم الشاي والقهوة وطقوسها كما يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من 

الحلويات والمعجنات وإكسسوارات منزلية وعطور وركن تصوير باgضافة الى ترفيه  موسيقي ومسابقات. 
هذا المهرجان جزء من جهودنا لدعم برامجنا التنموية وكسر دائرة الفقر.

شكر لكل من ساهم معنا في إنجاح المهرجان هذا العام الذي كان له صدى قوي على مستوى مدينة جدة

مهرجان الشاي 

٢٠٢٠



حمالت اJولى



حملة #ادفع _البالء_بالصدقة
الهدف منها توفير الدعم المالي لسد احتياج اPسر المتضررة من جائحة كورونا وتمكنا و� الحمد 

من تغطية جزء كبير من أهل الخير

حملة # الناس_لبعض:
بدانا بحملة الناس لبعض والتي تهدف إلى خدمة (٨٠٠) عائلة خالل فتر ة الحجر المنزلي من خالل :

توفير سالت غذائية متكاملة لعدد (٨٠٠) أسرة (٤٠٠٠) مستفيد . 
توفير سلة ادوات تنظيف اساسية. 

اجهزة الكترونية لمساعدة الطالب على إكمال عملية التعليم عن بعد. 
العاب و ادوات ترفيهية للعوائل التي تتضمن اطفال . 

التواصل مع  اكثر من  (٢٠) جهة من  الجهات المانحة 
توزيع اكثر من (٢٥٠٠) وجبة افطار صائم بالتعاون مع مجموعة محالت تعليم اكثر من (١٦٢٤) مستفيد ومستفيدة من الجمعية   

دورات تدريبة وتثقيفية وعمل الدورات التدريبية Pطفال اPسر المستفيدة عن بعد بالتعاون مع اماليد و برنامج اقدر 
وبرنامج بناء وعدد من المتطوعين عدد المستفيدين (٢٣١٠)   مستفيد ومستفيدة من أطفال اPولى

حمالت اJولى



حملة #علمهم_حلمهم: 
نظرا للظروف التي تمر بها البالد اثر جائحة كورونا والتعليم اصبح عن بعد قررنا البدء في   .1

حملة #علمهم_حلمهم لتوفير عدد(2000) أجهز الب توب للطالب والطالبات ليتمكنوا من اكمال 
مسيرتهم التعليمية في منازلهم .

استضافت Muvi cinema أطفال اPولى وقدمت تبرع (200) جهاز الب توب
 لدعمهم حملة #علمهم _حلمهم

 

و� الحمد تم التبرع و شراء (700) جهاز الب توب خالل الحملة

شكرا لجميع الداعمين 

حمالت اJولى



 تفعيل يوم الطفل العالمي بمقر الجمعية اPولى 
تماشي{ مع رؤية ”الجمعية اPولى“ وPن الطفل هو المحور اPساس الذي تسعى الجمعية إلى تمكينه 
فهي تعمل على تفعيل يوم الطفل العالمي سنوي{ قامت اPولى بعدة فعاليات وأنشطة بالتعاون 

مع جهات مختصة مراعية احتياطات السالمة ل�طفال 
عدد المستفيدين (٥٠) طفل/ة

 نشكر المساهمين والمشاركين في نجاح الفعالية

فعالية أصدقاء حدائق جدة في حديقة اميرة طرابلسي بالتعاون 
مع االتحاد السعودي للرياضة وتقديم هدايا حقائب مدرسية Pطفال اPسر ٥٠ طفل /ة 

توقيع اتفاقية مع جدة يونايتد لتدريب كرة السلة ومن ثم استحداث فريق ل�طفال يتدرب مرتين في  
اPسبوع على كرة السلة عدد المستفيدين (٢٠طفل وطفلة) 

حمالت اJولى
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تفعيل اليوم العالمي لسرطان الثدي بمشاركة اPولى في عدة جهات
منا سنتر-Homegrown – فندق اصيلة

مشاركتنا في يوم التطوع العالمي بـ مركز الصيرفي مول 
بالتعاون مع عيون جدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣م

وتكريم المتطوعين المتميزين خالل العام ٢٠٢٠

اهم االتفاقيات والشراكات مع الجهات الخارجية
اتفاقية االولى مع البشاوري للنظارات بالتعاون مع فريق يبصرون التطوعي للكشف الطبي   •

على اPسر وصرف نظارات مجانا للمستفيدين من خدمات الجمعية 
اتفاقية االولى مع جمعية اطعام على تزويدنا بوجبات غذائية ل�سر مرة كل  اPسبوع  •

اتفاقيه االولى مع عيادات االندلسية لعمل محاضرات توعية صحية ل�سر والكشف على االسر   •
بتخفيض

توقيع مذكرة تعاون مع الفريق التطوعي Volunteering Squad لتعزيز التطوع مع الشباب   •
تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

حمالت اJولى

ترشيح اPستاذة /دانية ال معينا المديرة التنفيذية للجمعية اPولى كالرئيس   •
المشارك في مجموعة التواصل المدني C٢٠ ضمن القمة العشرين التي استضافتها المملكة 

العربية السعودية عام ٢٠٢٠م.



أهم االيام العالمية التي شاركت اPولى بتفعيلها:

-     تفعيل اليوم العالمي للسرطان بدعوة من  جمعية ساند الخيرية Pطفال اPولى
 الهدف منها مشاركة اPطفال المصابين بمرض السرطان  والترفيه عنهم 

-    تفعيال ليوم المراة العالمي اقامت القنصلية الفرنسية تكريم لسيدات رستكة على 
تعاونهم مع شركة لوكسيتان بخياطة هدايا تذكارية تقدم مع منتجاتهم وتم تداولها 

عبر قنوات التواصل االجتماعي من مؤثرين السوشيل ميديا

-     جائحة كورونا لم تمنعنا من تفعيل اليوم الوطني بمشاركة أسر الجمعية مع أطفالهم وارسال مشاركتهم 
عبر رابط لتوثيق الصور والفيديوهات لعدد (٨٠) اسره تفعيال لهذه المناسبة 

حمالت اJولى



المشاركات الخارجية

La Sportiva ولى في ماراثون الجريPمشاركة فتيات وفتيان ا
جدة الدولي ٢٠٢٠ بدعوة من  حجاز الترا  وشركة العصر الحجري

Slow Moe كل الشكر والتقدير ليونق بوي شكرا  •
 على استضافة شباب االولى وشكر خاص موجه لكورة ارينا الستضافة فعالية تحدي تنس الطاولة الخيري

استضافة P  MA Caféطفال اPولى وتعليمهم مبادئ تصنيع القهوة (البارستا الصغير )  •

حمالت اJولى



المبادرات



مبادرات الجمعية

مبادرة اماليد اون الين
إقامة ورشة تفاعلية لبرنامج الروبوت للجيل الناشئ  للفئة العمرية ٧ الى ١٠ سنوات 

لعدد ١٠ أطفال 
 first motion مبادرة من

انشاء فيديو بمشاركة الجمعية لتعليم األطفال كيفية الوقاية من فايروس كارونا (كوفيد ١٩)

برنامج رياضي (عن بعد )
عمل برنامج رياضي عبر تطبيق الزوم لعدد ٤٠ مشتركة الهدف منها ان تستمر الرياضة 

حتى في فترة الحجر المنزلي



 sketch &give مبادرة
مبادرة  #صمم _على_خير  التي قامت عليها المصممة/ هنيدة صيرفي    •

بالتعاون مع مصممات رائدات وعمل على لقاءات عبر تطبيق الزووم وانستقرام 
شارك فيها ٥٤ مستفيدة من أسر الجمعية و أكثر من  ٦ مصممات الهدف منه 

الخروج بأكبر عدد من تصاميم المشتركات ومن نتائج اللقاء التبرع بـ ١٠٫٠٠٠ قطعة 
من دور األزياء المحلية كسوة ألسر الجمعية بالتعاون مع بعض مؤثري السوشل 

ميديا تم التنسيق لعمل لقاءات مباشرة عبر تطبيق االنستاجرام
عمل (١٥ دورة ) تدريبية تأهليه اجتماعية اسرية وصحية بالتعاون مع جمعية مودة 

باإلضافة الى (٣ محاضرات )توعوية دينية  لعدد  (١٦٠ سيدة ) 

مبادرات الجمعية



سوق الخضار والفواكه المركزي 
بلدية جدة التاريخية 

بلدية الميناء 
بلدية الجامعة 

بلدية البلد 
بلدية خزام 

بلدية الجنوب 
الدوريات اPمنية 

سوق السمك 
الثروة السمكية 

شركة إسماعيل أبو داوود 
مدارس العال

تطبيق مقضاك 
شركة ضيف على السفرة 

شركة مياه مكة  
شركة السالم 

وقف الملك عبد العزيز  
شركة إفيان 

شركة فيفون 
المصنع السعودي اPيس كريم 

شركة النشار 
شركة عبدا� بن زقر 

شركة جمجوم 

شركة المهيدب 
شركة محمد عطار 

أسواق عبد ا� العثيم 
شركة بنده 
واحة الدينار 

شركة حلواني 
جمعية إطعام 

شركة ماكفتيز 
مجموعة زاد 
عالي المذاق 

حلويات الركن الغربي 
شركة سيتي شيف 
شركة ماكدونالدز

حلويات ال فيدا 
مطعم الوزان 

مؤسسة الشوكي 
مصنع وفير

شركة نابكو 
مجموعة السنبلة 

شركة المراعي
مركز التنمية 

مجموعة العليان 
جمعة البر بجدة 
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جامعة دار الحكمة  
محالت بشائر السعد 

عبد اللطيف 
دار يحي البشري 

مشروع كسوة 
شركة وليد مشاط
شركة لوكسيتان  

مجموعة المستقبل 
مركز اPسطورة الفرسان 

محل مهره  
فريق فتيات العطاء  

مثلث اPلعاب  
حجر ورقة مقص 
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التبرعات العينية



التقرير المالي
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