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سيكون هدفنا
أن يحصل كل طفل سعودي أينما 
كان على فرص التعليم الجيد وفق 
خيارات متنوعة. وسيكون تركيزنا 
أكبر على مراحل التعليم المبّكر.

سمو ولي العهد
اأمير محمد بن سلمان
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 من نحن

 برامجنا

قصص النجاح

 فعاليات اأولى

 اأولى في ااعام 

 التقرير المالي

قائمة العرض





أعضاء مجلس اإدارة

اإدارة التنفيذية
أ/دانية خالد آل معينا

أ/عبير حسين اأنصاري
أ/عاليا أبو سليمان

أ/تهاني صالح سلمان
الرئيسة التنفيذية

المدير المالي واإداري
مديرة إدارة التواصل وتنمية الموارد المالية

مديرة البرامج التنموية

رئيسة مجلس اإدارة
الدكتورة/هالة علي الشاعر

أ/مها مالك ال غالب الشريف
د/سعاد محمد حسن جابر

أ/لينة عبدالرؤوف محمد أبو زنادة
أ/نوال عبدالرحمن محمد الموسى

أ/نبيلة حسني سعيد محجوب

أ/ندى عبدالعزيز أحمد حماد
أ/هاجر جاراه الغامدي

د/ضحى محمد أبو السعود
أ/وداد يوسف أفندي
أ/ماجدة كمال الدين

نائبة الرئيسة
أمينة الصندوق

عضو مجلس اإدارة
عضو مجلس اإدارة
عضو مجلس اإدارة

عضو مجلس اإدارة
عضو مجلس اإدارة
عضو مجلس اإدارة
عضو مجلس اإدارة
عضو مجلس اإدارة



كلمة اأولى

من الطبيعي أن تزداد المهام نظرا لزيادة المجاات التي تعمل الجمعية دائما على استحداثها واستزادتها وعلى أن تكون السباقة دائما إيجادها 
خصوصا تلك المجاات التي تخدم الطفل في كل الميادين العلمية والعملية والتي تنعكس أثارها على خدمة المجتمع عامة من خال ما 

يقدمونه للمجتمع وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
و في خال أكثر من نصف قرن على تأسيس الجمعية ونحن على يقين بأن أساس المجتمع هو الطفل ذخيرة المستقبل وأساس البناء ونظرا 

للتطور العلمي والتكنولوجي في هذ العصر ومواكبة رؤية المملكة 2030 كان ازما علينا ان نصنع الفرق بكل ما هو جديد من تعليم 
مهارات القرن 21 أطفالنا والذي يسعى الى تطوير قدراتهم لتحقيق هدف الجمعية الرئيسي وهو  كسر دائرة الفقر من أجل إيجاد جيل قادر 

على خدمة وطنه العزيز ورفعة شأنه .

صدق اه العظيم)ِلَيْجِزَيُهُم الَلُه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهم ِمن َفْضِلِه(
}النور:38{

قال تعالى:



شركاء النجاح



نضع بين يديكم أهم انجازات اأولى خال العام 2019 م والميزانية الختامية لعام 2019  والتقديرية لعام 2020م

ومن أجمل ما حصلت عليه الجمعية خال عام 2019

حصولها على تكريم 
وزارة الموارد البشرية والتنمية ااجتماعية

حصولها على جائزة
 Saudi Top Achievers

 Award 2019

حصولها من خادم الحرمين الشريفين 
على جائزة الملك خالد للمنظمات الغير 

ربحية فرع التميزلعام2019

إنجـازات



الشركاء المساندين



التبرعات النقدية

تت

ت

اسم المتبرعاسم المتبرع

اسم المتبرع

مؤسسة صفوانوزارة الموارد البشرية والتنمية ااجتماعية

أمامة عبدالله البار

11

1

شركة الزاهد 3

ExxonMobilشركة سابك 22

شركة الحاج حسين علي رضا 4

شركة نسما 5

شركة بن زقر 6

شركة الجفالي 7

مؤسسة الملك خالد 8

بنك سامبا 9

50,000 وما فوق100,000 وما فوق

25,000 وما فوق



مـن نحن



مـن نحن





من نحن
 الجمعية اأولى هي أول منظمة غير ربحية تأسست عام 1962م مسجلة برقم )1( في وزارة العمل والتنمية ااجتماعية قامت على 

ايدي نساء فاضات وا تعتبر الجمعية اأولى في المملكة فحسب بل كان لها الدور الرائد في اثبات وجود المرأة السعودية في العمل 
ااجتماعي ومشاركتها في صنع مجتمع متماسك مترابط. ولنتمكن من اكمال مسيرتنا و تماشيًا مع رؤية 2030 توجهنا نحو الطفل الذي 

يعتبر أساس المجتمعات المتقدمة لذا أسسنا إستراتيجية التدخل المبكر في حياة أطفالنا من خال تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية 
والرياضية لتمكين اأجيال القادمة من كسر دائرة الفقر وتحقيق ذاتهم كأفراد منتجين في المجتمع.



الخارطة ااستراتيجية



 كيف تسهم الجمعية
في تحقيق التنمية المستدامة



برامجنـا



برامجنــا



يعمل على تحسين المخرجات التعليمية وتطوير المهارات الضرورية للقرن الواحد والعشرين فيوفر فرص للتعليم المبكر وتهيئة أطفالنا 
ليتمكنوا من بناء مسار مهني ناجح يؤمن استقالهم المادي في المستقبل 

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

برنامج المهارات

مهارات التعّلمالمهارات اأساسية
واابتكار

مهارات المعلومات
واإعام والتقنية

مهارات حياتية
ومهنية

القراءة
الكتابة

اللغة اإنجليزية
العلوم

اإبداع
التفكير

حل المشكات
التواصل
التعاون 

التعامل مع المعلومات
التواصل

التكنلوجيا 

المرونة
القدرة على التكيف

المبادرة
اإنتاجية 



يوفر ااحتياجات اأساسية لأطفال مثل السكن والغذاء والرعاية الصحية وااجتماعية من خال مساعدة أسرته وبذلك نرفع من مستوى 
جودة حياتهم حتى نتمكن من تطوير مهاراتهم

برنامج الدعم
المادي وااجتماعي 

220

جلسة

980

طالبـ/ة

 399

مستفيد

354

أسرة

46

أسرة

توجيه وإرشاد

أدوات مدرسية

اأبحاث ااجتماعية

مسكن

كوبونات غذائية

كشف أسنان
50 مستفيد

توفير أجهزة كهربائية
24 جهاز

العددالنشاط

1 رباط خيريترميم أربطة

400 أسرةإفطار صائم

24 زيارةزيارات تطوعية لأربطة

10 محاضراتمحاضرات

8 رحاترحات

5497 أسرةصرف مواد عينية طوال العام

2220

عدد اأسر المستفيدةمستفيد



أهم الدورات التي حصلوا عليها

تعليــم وتدريــب وإرشــاد 
وإصـاح وتوعيــة اأسـرة

23
دورة

بالتعــاون مع جمعيــة مودة

688
مـسـتفيـد

رجــال  -  ســيـــدات  -  أطــفـــال

الفئة
المستهدفة

دورة الخياطة مرحلتين  اساسيات وشراشف الصاة

التوازن بين العمل واأسرة

اساسيات تصميم المطبوعات التجارية

اختيار شريك الحياة

اساسيات صيانة الجوال

خاص بااسرة واام )ادارة ميزانية/ادارة الغضب /اام القائدة/الحوار /التخطيط (

53 سيدة وفتاة

37 سيدة وفتاة

25 سيدة وفتاة

80 فتاة

34 سيدة وفتاة

34 سيدة وفتاة

15 سيدة وفتاة

32 فتاة

108 سيدة

12 فتاة

169 سيدة

27 سيدة وفتاة

62 سيدة وفتاة

احترافية تصوير المنتجات باستخدام الهواتف الذكية

وارف هندس شبابك لمرحلة المتوسطة -  هندس مستقبلك لمرحلة الثانوية -  هندس حياتك مرحلة الجامعية

التربية الوالدية من )صفر الى ١٢ سنه( هي كالتالي )مرحلة التكوين- مرحلة التنشئة - مرحلة التربية-مرحلة التنمية(

دعم وتطوير وتأهيل المرأة المعنفه مرحلتين

الرائدات )اارامل والمطلقات(

اساسيات استخدام الحاسب االي

تأهيل المقبات على الزواج على مرحلتين

العددالنشاط



ومن خال هذا البرنامج يتم العمل على التدريب:
ويتم من خاله خلق البيئة المناسبة لتدريب اأطفال وتأهيلهم على اهم المهارات التي يحتاجها المجتمع وسوق العمل وتم إنجاز التالي:

المهندس الصغير
إحدى التخصصات الهندسية التي توفر برامج تعليمية تسمح للصغار بتطبيق ما تعلموه في مجاات العلوم والرياضيات على أرض الواقع والعالم اافتراضي 

من خال تجارب وتحديات شيقة وعلمية من برنامج المهندس الصغير والتي تمت من خال 3 برامج mBot - WeDo2- Arduino روبوت ويتم
تنسيق وترتيب هذه البرامج خال العام و تشمل 100 متدرب للثاثة برامج.

ArduinoWeDo2mBot برنامج روبوت
الفئة العمرية: 9-12 سنواتالفئة العمرية: 8-10 سنواتالفئة العمرية: 6-9 سنوات

هـــو لوحــة إلكـتــرونيــة يتــم 
برمجتها لتقوم بتنفيذ مجموعة 
مــن المــهــام المـختـلفـة،مثل 
فتـح اأبواب واغاقها، تـشغيـل 
المحركات وكثير من التطبيقات

روبـوت تعليمـي لأطـفـال حيــث 
تضع حقيبة  WeDo2 مجموعة 
مــن المشــاريـــع المختلــفـــة. 
 WeDo2  وتـستخــدم حـقـيبـة
في المشاريـع إلى ثاث مراحـل:

روبـــوت تعلـيـمــي لأطــفــــال 
يستطيع من خاله تجميع القطع 
اإلكترونية المختلفة مع بعضها 
البعض وبرمجة الروبوت باأكواد  
البرمجيـــة وااستمتـاع باكتساب 
الخبــرة العمليــة لكـي يستطيع 
اأطفال بناء الروبوت الخاص بـه 

خطوة بخطوة.

50 طفل25 طفل25 طفل

المشاركةاإنشاءااستكشاف



وهو البرنامج الذي يهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى أطفالنا وأن الدراسات أثبتت أن ممارسة الرياضة تساهم في تطوير القدرات المعرفية والنجاح 
اأكاديمي ولها تأثير إيجابي على شخصية الطفل من حيث بناء الثقة بالنفس وتطوير المهارات القيادية وكذلك تماشيًا مع رؤية المملكة في تعزيز 

الرياضة وتشجيع نمط الحياة الصحي من خال تعزيز المراكز واأندية الرياضية.

البرنامج الرياضي

ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خال دورات تدريبه خال العام ويتم في كل دورة التدريب على انشطة رياضية تشمل:

وكذلك يتم اجراء اختبار لياقة بدنيه لكل طفل قبل ابتداء الدورة وعند انتهائها وذلك لمقارنة مستوى التحسن في اللياقة البدنية لكل طفل. 

كرة السّلةالسباحة



قدمت أطفال اأولى دورات متخصصة بالقيادة والتعزيز واارتقاء بالمهارات ااقتصادية والعلمية والحياتية قدمها فريق انجاز السعودية تتضمن :

تهدف الى تأهيل الكوادر والكفاءات الشابة لتنمية قدراتهم العملية ومواكبة سوق العمل بالتعاون مع ركين ومركز التنمية ااجتماعية 

دورة صيانة الكهرباء ودورة التمديدات المنزلية

مبادرة مرشدي معّلميمخيم اإبداعمبادرة سفير

أنا ومحيطيتدريب برنامج أنا صاحب مشروعي

أصدقاء اأرضتدريب برنامج مهارات من جوجل
130 طالبة

130 طالبة

100 طالب وطالبة ابتدائي

100 طالب وطالبة ابتدائي

150 طالبة

610
مـسـتـفيـد

5
دورات

60 شابـ/ة
من أبناء اأسر المستفيدة



تأسست رستكة عام 2011م، وهي مبادرة من الجمعية اأولى تتكون من مجموعة سيدات وفتيات من اأسر المنتجة يعملن تحت إشراف مدربات محترفات 
في مجال الحرف والتصميم. منتجات رستكة تعتمد على استغال جميع الحرف اليدوية والفنية لنقل تراثنا وتقاليدنا السعودية بطرق مبتكرة، حديثة وعملية 

مع إمكانية تصميم منتجات خاصة حسب الرغبة. نتميز بـ:

رستكة

هدفنا أن تنتشر منتجات رستكة عالميًا كما انتشرت محليًا، وأن تصبح رستكة أيقونة أجود المنتجات السعودية.
نعمل لرفع مستوى اأيدي المنتجة معنويًا وماديًا لارتقاء بالحياة ااجتماعية .

صنعت محليًا ويدويًاالريادة في التصاميم المبتكرة والفريدةجودة العمل



بناًء على التعاون بين الجمعية ااولى و وزارة الرياضة تم توقيع مذكرة تعاون مع ااتحاد السعودي ألعاب القوى اختيار فتيات يمثلن المملكة العربية 
السعودية كأول فريق لسيدات على مستوى المملكة في البطولة العربية المقامة في تونس ومنها تم اجتياز) 20 فتاة( .وبعد اقامة المعسكر وتدريب 

الفتيات تم اختيار 6 فتيات للمشاركة بالبطولة العربية ألعاب القوى المقامة في تونس بتاريخ 4/7/2019م 

التعاون مع وزارة الرياضة

عدد المستفيدين من البرنامج

تحسين جودة الحياة ورفع دخل 400 أسرة سنويا
نسبة التحصيل العلمي ارتفعت بنسبة %32 لدى أطفالنا

ارتفاع معدل اللياقة البدنية بنسبة %63 لدى أطفالنا

أهم النتائج واآثار المترتبة لتحقيق اأهداف العامة

العددالنشاط
32تدريب سباحة

28تدريب كرة سّلة



قصـص
نـجـاح



قصص نجاح



س.م
امرأة مطلقه كانت تخاف من الخروج من المنزل وعند التحاقها بدورات الجمعية وخاصة صيانة الحاسب 

االي فقد اصبح لديها اصرار ان تتابع دراستها في الحاسب االي وتم التحاقها بوظيفة حتى تستطيع ان 
توفر رسوم الدورات التي تطمح لها. 

أ.م
احد مستفيدات الجمعية التحقت بدورة الخياطة ومن دورة أخرى حتى فازت بمكينة خياطة واصبحت تخيط 

لنفسها ولبناتها وتعمل على خياطة شراشف الصاة وتبيعها واستطاعت ان تشتري لنفسها اثاث بسيط 
واصبح اصرارها في ان تكمل الدورات وتفتح لها مشروع صغير في الخياطة لتستقر حياتها مع زوجها 

واطفالها وتكمل بيتها بعد أن كانت معنفة من أهل زوجها.

من مستفيدي الجمعية التحقت بدورات و برامج تأهيل ودعم المرأة المعنفه, كانت معنفه من زوجها  
المدمن وبعدها قدمت على الطاق من زوجها وسكنت مع اهلها والتحقت بوظيفة خاصة واصبح لديها 

هدف هو أن تعيل أطفالها بعيدًا عن العنف. 

ن.م

امرأة لديها زوج مريض وهي الوحيدة القائمه على اطفالها, التحقت بدورات الجمعية ومنها الكروشيه 
واشتغلت عليها وجمعت المال الذي جعلها تطمح ان تتابع االتحاق بدورات الجمعية لكي يكون لها شأن 

وتساعد في عاج زوجها و مصاريف اطفالها.

ز.ش



من قصص اابداع الذي ابهرت المدربين 5 من طاب اأولى المتفوقين في البرامج العلمية والتقنية المقدمة من شركة بناء لعام 2019م تم اختيارهم 
وترشيحهم من قبل مدير ادارة الموهبين بجدة والتواصل مع مدارسهم وحجز مقاعد مجانيه لهم لمقياس موهبة النجاح.

في الصف السادس
التحق بـبرنامج )الروبوت والليغو اآلي(

ضمن برنامج مهارات  وتحكي لنا والدته عن طموحة 
وشغفه في تعلم البرمجة فقد اصبح  ذو شغف 

في البحث وااجتهاد منذ ان التحق بالبرامج توسعت 
مداركه وانعكس ذلك على مستواه في المدرسة 

فهو خال السنتين الماضية أصبح من العشر اأوائل 
في المدرسة يطمح ثويني ان يكون

مهندس ريبورت

  لم يتجاوز العاشره من عمره
حينما تم اختياره بترشيح من مدربته

من ااطفال المبدعين في برنامج ااردوينو  
والربوات وهي احد البرامج المقدمة من 

الجمعية .حيث احظت عليه سرعة تركيبه 
والبرمجة في الروبوت ورشحته للدخول في 

مسابقة شركة اماليد
على مستوى المملكة 

طفلة في الصف الرابع
كانت انطوائية تعمل بصمت دون التعاون مع 

الفريق أصبحت  بعد التحاقها بدورات الجمعية  
تعمل مع المجموعة وتساهم في نجاح 

الفريق وا تكتفي بهذا بل أصبحت
قائدة الفريق 

ريان    يوسف    فجر    ريماس    فجر محمد

عليثويني هبة



فعاليـات
اأولى



فعاليات اأولى



 تبرع المصمم العالمي يحيى البشري 
بالثياب المدرسية أطفال ااولى

 تبرع سابك بعدد )1000(حقيبة 
مدرسية أطفال اأولى

حمات اأولى

حملة العودة للمدارس

حملة كسوة العيد

 تبرع قرطاسية اأفاق 
باأدوات المكتبية استعداد 

لبدء الفصول الدراسية

 تبرع من محات بشائر السعد 
عبداللطيف أقمشة

تبرع من محات السياني 
أقمشة

تبرع من شركات ملبوسات 
الخليج بي بالمابس الجاهزة 

لأطفال



بعد النجاح الذي حققه
على مدار سنوات عاد لكم بحلته الجديدة

ليحقق نجاحا اخر يسجل باسم الجمعية اأولى التي تسعى 
دائما الى رفع الدعم المادي من خال اقامة المهرجات لدعم 
أطفال واسر الجمعية اأولى لتمكينهم وكسر دائرة الفقر و 
كان من أسباب النجاح رعاة الخير الذين كان لهم الدور البارز 
في نجاح المهرجان بفضل دعمهم المستمر مع الجمعية وا 
ننسى الحضور الرائع من مؤثري السوشيل ميديا الذي كان له 
اثر كبير في زيادة عدد الحضور للمهرجان وايضا مشاركة 
19 جالية عربية وأجنبية بأركان تعريفية عن أبرز فنون تقديم 

الشاي والعروض الفلكلورية التي تجسد حضارات
كل دولة شكرا لكل الداعمين

والمشاركين والمساندين.

مهرجان الشاي

أقامت الجمعية اأولى كما عودت
جمهورها مهرجان بسمة خير 2019 والذي افتتح 
بحضور أمين منطقة جدة الشيخ / صالح التركي 

وقد كان مختلف عن باقي السنوات و ذلك بمشاركة 
عدد من الجاليات العربية وعرض طقوس رمضان 
من اإفطار والسحور الخاصة بكل دولة وعرض 

الفولكلوريات الشعبية بمناطقهم المختلفة وأيضا 
مشاركة العديد من المحات المعروفة الخاصة 

بثياب وأواني رمضان. شكرًا لكل من دعم وساهم 
بهذا النجاح.

مهرجان بسمة خير



 توقيع اتفاقية مع إنجاز السعودية بهدف 
إعداد شباب اأولى اإعداد اأمثل لسوق 

العمل وتعزيز مهاراتهم المهنية 

 التعاون مع كراسة بتخصيص جزء من 
أرباحها لدعم أطفال اأولى

 توقيع اتفاقية تعاون مع رئيس اتحاد ألعاب 
القوى من وزارة الرياضة لتدريب فتيات 

الجمعية ااولى

 توقيع اتفاقية شراكة بالتعاون مع مركز 
تحفيز اللغة والسمع لتأهيل مستفيدات 

الجمعية على كيفية التعامل مع أطفالهم

 توقيع شراكة استراتيجية بين الجمعية اأولى 
وشركة الضيافة السويسرية لتمكين الكوادر 

السعودية في قطاع السياحة والضيافة

 توقيع مذكرة تعاون مع وكالة كلية اأسنان ومستشفى اأسنان 
الجامعي في مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز العالمي لطب اأسنان 

لتوفير الخدمات التثقيفية والعاجية لمستفيدين الجمعية اأولى

 بالتعاون مع Spoon fed  تم ااتفاق على بناء ملعب 
باركور في الجمعية بمشاركة مدربين مؤهلين 

لتدريب أطفال اأول

أهم ااتفاقيات والشراكات مع الجهات الخارجية



تم اختيار مجموعة رائدة من مؤثري 
السوشل ميديا ليصبحوا سفراء لأولى 

للتعريف بنشاطاتها وفعاليتها والمشاركة 
في الحمات التي تدعم أسر الجمعية اأولى.

هدفها الوصول الى الدعم الازم إكمال 
مسيرتنا التنموية و تمكنا من الوصول لهدفنا 

وه الحمد قبل نهاية عام 2019 م شكرا لكل 
من ساهم معنا في هذه الحملة وحقق هدفنا.

حملة السوشل ميديا  #تحدي_30_يومسفراء اأولى

أهم اأيام العالمية التي شاركت اأولى بتفعيلها

 مشاركة الجمعية اأولى في حملة 
كلمني عربي في يوم اللغة العربية

تفعيل اليوم العالمي للعنف ضد المراة 
Studio55 بالتعاون مع نادي

 مشاركة بعض المحات بالتبرع بجزء 
من ريع منتجاتهم في يوم الطفل 

العالمي

 مشاركة اأولى في حملة اليوم 
العالمي لسرطان الثدي في

HomegrownMARKAT  - صالون 
منا سنتر



 زيارة عمر حسين سفير اأولى للجمعية والتعرف على 
برامجها وانشطتها

مشاركة الجمعية اأولى
في معسكر مؤسسة الملك خالد

للمنظمات غير الربحية السعودية في مجموعة 
تواصل المجتمع المدني )C20( لدول العشرين 
وتعيين ااستاذة دانية آل معينا الرئيس التنفيذي 

للجمعية اأولى بالرئيس المشارك لمجموعة
المجتمع المدني في القمة العشرين

G20 لعام 2020

معسكر  مؤسسة الملك خالد

عمر حسين سفير اأولى

 مشاركة اأولى في مجمع 
الرد سي مول بركن تعريفي 
عن الجمعية  وأهدافها و بيع 
منتجاتها  يعود ريعها أسر 

الجمعية  

مجمع الرد سي مول



مشاركات اأولى في المعارض والمهرجانات

 مشاركتنا في فعاليات موسم جدة التاريخية 
للتعريف بنشاطات اأولى

 زيارة أطفال اأولى لمصنع الكسوة  للتعرف 
على طريقة صنعها و حياكتها بمكة 

المكرمة

بدعوة من لومار للمشاركة في افتتاح فرعهم الجديد 
شاركت اأولى بعرض منتجاتها

 بالتعاون مع تطبيق نية وشركة هونداي وبدعوة أطفال 
اأولى اقيم احتفال معا على طريق البركة وعمل 

المسابقات لهم وتوزيع الجوائز القيمة

 المشاركة في بازار سمرضان بركن تعريفي عن الجمعية  
وأهدافها و بيع منتجاتها  يعود ريعها أسر الجمعية

 تمثيل فتيات اأولى في البطولة العربية ألعاب 
القوى للناشئين والناشئات 2019 في تونس



اأولى
في اإعام



اأولى في اإعام



المبلغ: )

اشتراك سنوي بمبلغ ) 10,000 ريال (عضوة داعمة

استمارة طلب عضوية

ااسم الرباعي:
تاريخ المياد:

مصدرها:تاريخها:رقم الهوية:

المدينة:الرمز البريدي:ص.ب:

التاربخ:التوقيع:

أرغب اانضمام لعضوية الجمعية اأولى

أرغب التبرع للجمعية اأولى

جهة العمل:

رقم الهاتف:

نوع التبرع:

اشتراك سنوي بمبلغ ) 1,000 ريال (عضوة عاملة

شهري
كفالة أسرة

كل ستة أشهر
زكاة

سنوي
كفالة تعليمية

مبلغ مقطوع
تبرع عامدعم البرامح الغرض من التبرع:

اشتراك سنوي بمبلغ ) 500 ريال (عضوة منتسبة

الفاكس:الجوال:

البريد اإلكتروني:

)

الجنسية:
المسمى الوظيفي:



اأخبار الصحفية

إحصاءات حسابات الجمعية اأولى على وسائل التواصل ااجتماعي

متابع112 متابع3447

صورة1032

متابع1,400

مشاهدة أعلى منشور4,600
مشاهدة خال العام تقريبًا4000

متابع4000

مشترك76

مشاهدة55



التبرعات العينية
ااسم

شركة اسماعيل أبو داوود

بلدية الجامعة

شركة عبدالله بن زقر

بلدية الجنوب

شركة باسمح التجارية

بلدية جدة التاريخية

شركة مياه نوفا

بلدية الميناء

إدارة سوق السمك

شركة ضيف على السفرة

بلدية خزام

بلدية البلد

الثروة السمكية

الدوريات اأمنية
مؤسسة بن ماضي

ااسم
محات بشائر السعد عبداللطيف 

مؤسسة إنجاز

وزارة التجارة

قرطاسية اآفاق

محات السياني

دار يحيي البشري لأزياء

سوق الخضار والفواكه

شركة سابك

شركة جيمكو

شركات ملبوسات الخليج

مشروع كسوة

برنامج مقضاك

شركة ال جونسون

شركة اديراخ
حلويات الركن الغربي

ااسم

شركة مليار

المصنع السعودي لأيس كريم

برنامج أماليد

شركة المراعي

جامعة دار الحكمة

تموين مستشفى الملك عبدالعزيز

شركة آيفون

طالبات جامعة عفت

وقف الملك عبدالعزيز

وزارة الموارد البشرية والتنمية ااجتماعية

حلويات كراميل



استمارة طلب تطوع

ااسم كامًا:
رقم الهوية/اإقامة:

المهنة الحالية:

التوقيع: التاربخ:ااسم:

مجاات التطوع المفضلة:

الوقت المناسب للتطوع:

الخبرات المهنية السابقة:

الحالة ااجتماعية:

رقم الجوال:

خدمة اجتماعية

إجازة نهاية اأسبوع

أعمال إدارية

يوميًا

أعمال ميدانية

مساء

تصوير

صباحًا

أعمال حرفية

عند الطلب

تصميم إعانات

أيام معينة )حددي(

تنظيم فعاليات
طباعة

بحوث ودراسات
تنسيق دورات

البريد اإلكتروني:

المؤهل العلمي/التخصص:



 تقاريرنـا



تقاريرنـا



اإيرادات والتبرعات 2019

21%
19%

24%

8% 6%

16%

1%

1%

3%

برنامج الدعم
2,149,690

برنامج المهارات
1,560,300

البرنامج الرياضي
266,243

الدور اإيوانية
117,000

دعم عام
678,000

التبرعات العينية
795,268

الزكاة
2،376،332

 اشتراك العضوية
72,500

ااستثمار
1,942,644

اإجمالي
9,957,977



التقرير المالي

لعام 2019



مصروفات البرامج/المشاريع 2019

برنامج المهارات
877,971

البرنامج الرياضي
684,355

برنامج الدور
117,000

اإجمالي
6,195,752

11%

2%

14%

73%

برنامج الدعم
4,516,426



المصروفات 2019

24%

67% 9%

البرامج والمشاريع
6,195,752

مصروفات
نتمية الموارد المالية

843,451

المصروفات التشغيلية
2,381,656

اإجمالي
9,420,859





تقرير المحاسب




