


تقرير الربع الثاني
لبرامج وأنشطة الجمعية

لعام2021م



مشاريع الجمعية

مشروع تفريج كربةمشروع لنكفيهم

مشروع كفالة يتيم مشروع كسوة العيد مشروع أمنية يتيم مشروع سقيا الماء

مشروع زكاة الفطرمشروع إفطار صائممشروع سلة العطاء

مشروع كرامة

مشروع الزكاة 



برامج  الجمعية



الزيارات 



الزيارات

زيارة المدير العام للجمعية أ/ جزاء الدهاسيزيارة فريق الحوكمة للجمعية
لمركز طب األسرة بالحرس الوطني للتعريف بالجمعية



تدشين البرامج



تدشين البرامج

تدشين توزيع النطاق الجغرافي تدشين مشروع أمنية يتيم 

لجمعيات شرق مكة 



الشراكات



الشراكات

توقيع شراكة مجتمعية مع 
جمعية متقاعدي مكة

توقيع شراكة مجتمعية مع مركز حي الجعرانة 



التكريمات



التكريمات

تكريم الفريق التطوعي بالجمعيةتكريم من مركز التنمية اإلجتماعية بمكةتكريم من مركز حي الجعرانة



المشاريع



مشروع كرامة



مشروع كرامة 

عدد المستفيدين:4
الخدمة المقدمة 

أجهزة طبية وأثاث منزلي

التكلفة المالية 
١٣٥٤١ريال



مشروع لنكفيهم



مشروع لنكفيهم

عدد المستفيدين:15
الخدمة المقدمة 

أجهزة كهربائية وأثاث منزلي

التكلفة المالية 
 539472

تم توزيع عدد(44)

جهاز كهربائي



مشروع 

كفالة يتيم



مشروع كفالة ايتام

 

المستفيدون:   ٦٣ يتيم

 

الخدمة المقدمة

 كفالة مالية لمدة ثالث اشهر
التكلفة المالية 
٢٨٢٥٠ ريال



مشروع 

سلة العطاء



مشروع سلة

العطاء 

 

تمور عدد ٢٣٢٠ كرتونأرز عدد ٣٦ كيسسلة غذائية عدد ١٦٤٦ سلة

فواكه عدد ٧٩٢ كرتونذبائح عدد ٦ ذبائحدجاج مجمد عدد ٣٣٦ كرتون



مشروع 

إفطار صائم



مشروع 

إفطار صائم

المستفيدون:

احياء جعرانة ومداخل الحرم

 

الخدمة المقدمة 

توزيع وجبات ساخنة وجافة
التكلفة المالية 

٥٠٠٠٠٠ ريال 
تم توزيع ٤٣٥٠٠ وجبة ساخنة 

و ١٤٠٠٠ وجبة جافة 



مشروع 

زكاة الفطر



مشروع زكاة الفطر

 

المستفيدون: فقراء جعرانة والحرم

 

الخدمة المقدمة 

زكاة الفطر
التكلفة المالية 

١١٩١٤١ ريال  تم صرف ٥٢٢  كيس أرز



مشروع 

أمنية يتيم



مشروع

أمنية يتيم

المستفيدون:   ٥٤  يتيم

 

الخدمة المقدمة 

تحقيق أمنية يتيم 

التكلفة المالية 
 ٢٨٩٢٣ ريال



مشروع الزكاة



مشروع الزكاة 

عدد المستفيدين:361
الخدمة المقدمة 

صرف مبلغ مالي 

التكلفة المالية 
 539472



مشروع 

تفريج كربة



مشروع

 تفريج كربة
 

المستفيدون:  ٤٥ مستفيد

 

الخدمة المقدمة
 اجهزة كهربائية ومساعدات مالية

 

التكلفة المالية 
٥٩٤٩٠ ريال

تم توزيع ٤٤ جهاز كهربائي 

ومساعدات مالية



مشروع 

كسوة العيد



برنامج 

التكلفة المالية تم توزيع ٢٠٠ بطاقة شراءكسوة العيد
٢٥٠٠٠ ريال



مشروع 

سقيا الماء



مشروع

3031كرتونسقيا الماء



الجمعية في 

عيون اإلعالم



مداخلة عاتفية عبر إذاعة القرآن الكريماستضافة عبر قناة مكة الفضائيةخبر  صحفي في وكالة األنباء السعودية (واس)مداخلة هاتفية  عبر قناة المجد الفضائية

الجمعية في 

عيون اإلعالم



شركاء النجاح



جمعية نماء األهليةمؤسسة عبدهللا الراجحي الخيريةوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية

مؤسسة العويضة الخيريةالمجلس  التنسيقي لحجاج الداخلنقوة الذبائحوقف مساعد 

جمعية هدية 

مؤسسة عبدهللا الراجحي الخيرية

مركز حي الجعرانة  األستاذ : هالل السواط الدكتورة : فوزية الجفالي

مؤسسة محمد بن عبدهللا الجميح الخيرية

شركاء النجاح


